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2; rejeição - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 
2 .161 /2002: aprovação; declarações de voto dos Deputados Antônio 
Andrade e Adelmo Carneiro Leão; questão de ordem - Discussão, em 
1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 86/2002; 
encerramento da discussão; chamada de votação nominal; aprovação 
- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -



Bilac P1nto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Ch1co Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Din1s 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matoz1nhos - Ermano Batista -
Fáb1o Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pere1ra - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüinio - lva1r Nogueira -João Bat1sta de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - LUIZ Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - M1guel Martini - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -Às 9h15min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
m1ne1ro, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretano, para proceder à leitura da ata da reun1ão anterior. 

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a 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 

Agostinho Patrús, solicitando a inversão da pauta, de modo que o 
Projeto de Resolução no 1.802/2001 seja aprec1ado em primeiro lugar. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1 .802/2001 , da 
Mesa da Assembléia, que estabelece procedimentos disciplinares 
relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá outras providências. A 
Mesa da Assembléia opinou pela aprovação do projeto com as 



Emendas n°s 1 a 7, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou 
o projeto à Mesa da Assembléia , que opina pela aprovação do 
Substitutivo no 2 e pela rejeição do Substitutivo no 1 e das Emendas 
n°s 7 a 9, 15 a 17, 23 e 24, ficando, com a aprovação do Substitutivo 
no 2, prejudicadas as Emendas n°s 1 a 6 , 1 O a 14 e 18 a 22. Com a 
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ânge lo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 
nome da Bancada do PT, fazemos o encaminhamento do Substitutivo 
no 2 ao Projeto de Resolução no 1.802/2001 , que estabelece 
procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar 
e dá outras providências. 

Reconhecemos esse projeto como um grande avanço da Mesa da 
Assembléia. O Conselho de Ética do Legislativo já vem tarde, e é bom 
que se esclareça que, em 1992, o então Deputado Antônio Carlos 
Pereira. o Carlão, Líder do PT à época, foi o primeiro parlamentar a 
apresentar um projeto de comissão de ética nesta Casa. Há dez anos, 
já entendia o Deputado Carlão que a imunidade parlamentar, que é 
um direito da democracia e uma garantia das prerrogativas para o 
Deputado atuar em defesa da população, não poderia e não pode ser 
biombo para a impunidade. E, inúmeras vezes, vimos crimes comuns 
serem acobertados pelo biombo da imunidade parlamentar. 

A Câmara dos Deputados, no ano passado, deu um passo 
acertadíssimo ao restringir o instituto da imunidade parlamentar a 
crimes de opinião e ao exercício do direito do voto parlamentar. A 
partir dessa mudança, crimes comuns não precisam mais de 
autorização legislativa para serem apreciados pelo Tribunal de 
Justiça. 

A comissão de ética de que trata o projeto traz avanço enorme em 
relação à Corregedoria da Assembléia, que acaba atuando de forma 
corporativa, como testemunhamos em dezenas de casos, e cuja 
decisão é monocrática. Uma pessoa sozinha decidia sobre 
encaminhamentos e aberturas de processo. Com a criação do 
Conselho de Ética, teremos uma ação colegiada, que, acredito, será 
um ganho. 

O relator Deputado Alberto Pinto Coelho, que sempre esteve ligado 
à defesa das causas nacionais, integrando com os Deputados do PT a 
Frente de Defesa de Furnas, inclui aqui uma proposta nossa. Eu tinha, 



aliás. um projeto específico para apresentar: o da Ouvidona 
Parlamentar. 

O projeto original da Mesa foi enriquecido em muito pela Ouv1doria 
Parlamentar. porque o InStrumento da ouvidona, a figura do 
"ombudsman", favorece enormemente a aproximação da sociedade 
com o Poder Legislativo. 

Destaco as competências estabelecidas para a Ouvidoria 
Parlamentar. (- Lê:) 

''I - receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as 
reclamações ou as representações de pessoa física ou jund1ca 
referentes a membros da Assembléia Legislativa; 

11 - propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos 
legislativos e admimstrat1vos. bem como ao aperfeiçoamento da 
organização da Assembléia Leg1slat1va: 

111 - solicitar à Mesa da Assembléia que encaminhe ao Tribunal de 
Contas do Estado, à Políc1a Federal, ao Ministério Público ou a outro 
órgão competente as denúncias recebidas que necessitem de ma1ores 
esclarecimentos". 

Essa Ouvidoria representa um grande avanço. Particularmente, 
teríamos aqui emendas e sugestões em relação à forma de escolha 
dessa Ouvidoria, mas não vamos fazê-las agora, porque entendemos 
que o projeto, como fruto de um avanço, que incorpora essa nossa 
proposta que defendemos na Assembléia, a da Ouvidoria, já as 
abrange no momento. Em outro momento, poderemos dar um passo a 
ma1s, com vistas a garantir ma1or transparência na indicação da figura 
do Ouv1dor e prever penalidades caso o Ouvidor não cumpra o seu 
papel legal. Mas vou me abster de fazer essa emenda, agora. por 
entender ser o projeto uma plataforma mínima de consenso e que 
deve ser apreciado com urgênc1a. 

Todos se lembram de que apresentamos dois projetos de Ouvidoria 
em Minas Gerais. Um foi o da Ouvidoria de Polícia, que vem 
funcionando muito bem, cumprindo um importante papel no Estado. A 
Ouvidoria de Polícia aproximou o cidadão mineiro a sua polícia, ao 
poder encaminhar a crítica. e poder exigir uma postura e uma punição 
pela ação indevida e imprópria de algum policial. 

Também apresentamos o projeto da Ouvidoria Ambiental que foi 
sancionado pelo Governador. mas ainda não foi regularizado. 



Estamos insistindo, aliás, vamos prever no orçamento recursos para 
que a Ouvidoria Ambiental possa realmente atuar e cumprir seu papel. 
A Ouvidoria Parlamentar representa esse avanço significativo. 

Então, senhores parlamentares, teremos aqui um instituto moderno, 
transparente e correto do ponto de vista do exercício do poder e, ao 
mesmo tempo, com uma novidade importante a ser destacada quando 
se trata de penalidades. Porque, além da censura verbal ou escrita e o 
impedimento temporário ou definitivo do mandato, foi incluída uma 
quinta penalidade que é a suspensão de prerrogativas regimentais . 
Acho que é uma novidade, uma inovação muito importante no texto, 
porque essa suspensão das prerrogativas regimentais visa a não 
permitir que o Deputado que cometa alguma infração participe do 
Colégio de Líderes ou de comissão, presida ou represente a 
Assembléia. É uma forma correta de mostrar que o Poder Legislativo 
não é conivente com algum erro ou irregularidade que o parlamentar 
venha a cometer. 

Hoje, dia 27 de novembro, é um dia importante para esta Casa. É 
um dia em que iremos, de alguma forma, recuperar pontos 
importantes na credibilidade da população em relação ao seu Poder 
Legislativo. A aprovação do código de ética, com novidades em uma 
ação colegiada para encaminhar pedidos de punição dos 
parlamentares, novidade na questão das penalidades, e com a criação 
desse instrumento pelo qual nos batemos há muito tempo, a Ouvidoria 
Parlamentar, representa um avanço para o Poder Legislativo. 

Parabéns à Mesa da Assembléia e ao Presidente Antônio Júlio por 
estarem insistindo em que essa medida seja aprovada agora. Esse é 
um ponto positivo para a Mesa da Assembléia , e espero que 
realmente possamos cumprir a função constitucional com lisura e 
decência, punindo qualquer parlamentar que não agir dessa forma. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, amigos das galerias. servidores da educação. Vejo, 
nesta manhã, que a Assembléia Legislativa, sem dúvida alguma, 
marcará um ponto histórico do parlamento mineiro. Temos em mãos o 
Projeto de Resolução n° 1.802, que estabelece os procedimentos 



disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar. Desde que 
assumimos este honroso mandato parlamentar que me outorgou o 
povo mineiro. estamos buscando efetivamente junto à Comissão. junto 
à Mesa, a retomada desse projeto de resolução. No ano de 2000, 
apresentamos igual sugestão à Mesa, garantindo, acima de tudo, os 
dois princípios que norteiam e que sempre nortearão os parlamentos 
mineiro e nacional: o decoro e a ética. 

Neste momento, ao encaminhar favoravelmente, quero parabenizar 
o ilustre relator, Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente do meu 
partido. por sua lucidez, por sua maneira de procurar resgatar para os 
mineiros e mineiras, dentro desta Casa, o nosso procedimento 
disciplinar garantidor dos princípios da própria liberdade, calcados na 
ética e no decoro. Foi criado por esse parecer o cargo de Ouvidor 
para que, efetivamente. as questões possam ser trazidas e discutidas, 
dentro de um consenso assegurador da paz. da tranqüilidade e. acima 
de tudo. da ética parlamentar. Quero, Sr. Presidente, Deputado 
Antônio Júlio, parabenizar V. Exa. que com certeza terá, ainda neste 
mandato, esse projeto de resolução discutido e aprovado, que , em 
boa hora, a Casa apresenta a todos os mineiros. Essas mudanças 
foram trazidas para o texto da Constituição mineira, por meio de uma 
proposta de emenda à Constituição. 

Quero também saudar o ilustre Deputado Hely Tarqüínio, que deu 
sua contribuição valorosa como Corregedor da Casa. por sua 
transparência, por sua determinação e, acima de tudo, por sua 
lucidez, garantindo que este projeto de resolução resgate , garanta e , 
com certeza, norteie os princípios básicos da ética e, acima de tudo, 
da disciplina parlamentar. 

Então, desta forma, Sr. Presidente, encaminho sim, com muito 
orgulho, neste momento histórico para esta Casa, para termos 
garantidos os princípios básicos e basilares do direito e da 
Constituição, garantidores da paz, da tranqüilidade e, acima de tudo, 
da principal marca do parlamentar: a sua ética, a sua postura, à frente 
dos destinos da Assembléia Legislativa. 

Saúdo o ilustre relator. porque conheço sua competência e sua 
capacidade de reflexão, trazendo para esta Casa um dos relatórios 
mais brilhantes, fundamentados. acima de tudo, para a garantia da 
Constituição e do Parlamento mineiro. Obrigado. 



O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Hely Tarqüínio. 
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O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
pessoas presentes nas galerias e caros companheiros, não poderia 
deixar passar em branco esse encaminhamento de votação para o 
código de ética, bem como essa proposta de emenda à Constituição, 
que dá nova redação ao art. 58 da Constituição do Estado, referente à 
quebra da imunidade parlamentar. Quero fazer a defesa do cargo de 
Corregedor. que ocupo na Assembléia , neste momento. A figura do 
Corregedor, não é de agora, mas há muito, está ultrapassada. Há 
muitos anos, a mazela da imunidade no Congresso Nacional impede 
que o Deputado seja, em nível federal ou estadual , processado por 
crime comum. Concordo que a imunidade parlamentar constitui um 
biombo, uma proteção para muita gente. Felizmente, o Deputado 
Aécio Neves, hoje nosso Governador eleito, tomou a iniciativa de 
moralizar e conseguiu mudar isso. Conseqüentemente, consta na 
Constituição Federal , a partir da votação do Congresso, a quebra da 
imunidade parlamentar também para os Estados. Entretanto. segundo 
alguns juristas, apesar de estar consagrado na Constituição Federal , 
não está na nossa dogmática, isto é, não está escrito na nossa 
Constituição Estadual. Então, "ipso facto", quer dizer, de acordo com 
esse fato, pelo mesmo motivo, temos de transcrever na Constituição 
Estadual esse ensinamento. Muitas vezes alguns Deputados ficam 
prejudicados, porque gostariam de abrir mão de sua imunidade, mas 
não o fazem por causa de outros. 

Por outro lado, o que acontecia e acontece é que, devido à vida 
pública que o parlamentar tem. por motivos políticos variados, ele se 
torna vítima fácil , principalmente da imprensa, que, apressada para 
dar um prato cheio à sociedade, por meio de notícias, coloca um 
Deputado como responsável por algum crime que ele não cometeu , 
até que se prove o contrário . Com isso, há outra mazela: O Ministério 
Público brasileiro nunca foi primeiro juiz da causa. Não por culpa sua, 
pode até ter alguma, mas por culpa do Congresso Nacional , que 
precisa fazer uma reforma do Judiciário e do Ministério Público, que é 
quase um Poder independente do Executivo. O Ministério Público é 
que instrui os processos. Porém, essa instrução é formal. A meu ver 
não por culpa do próprio Ministério. mas por culpa nossa, dos 
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parlamentares. principalmente dos federais. O Ministério Público. não 
sei se por falta de estrutura ou por falta talvez da própria reforma. 
apenas faz uma instrução formal sem ser a peneira grossa da JUStiça, 
sem ser o primeiro juiz da causa, porque ele não procura saber quais 
são os antecedentes nem mesmo vislumbrar as provas. Às vezes, 
uma pessoa com antecedente de criminoso, de grileiro de terra ou de 
ladrão, que já tem passagem pela polícia, faz uma denúncia cnm1nosa 
contra um Deputado que tem vida limpa. O Ministério Público não vai 
pedir que volte para fazer novo inquérito. Simplesmente faz a 
instrução e manda direto para o Tribunal. Às vezes, o parlamentar é 
tachado de criminoso, mesmo com o processo não tendo transitado 
em Julgado. Esse problema ainda ex1ste. Muitas vezes. quando o 
processo chega ao tribunal de Justiça. o Desembargador manda voltar 
para fazer novo inquérito na delegacia. As delegacias de policia 
precisam melhorar muito seu trabalho de investigação. haja vista a 
morte dessa modelo. Já ouv1 Delegado dizer que há três formas de 
fazer o mquérito. Três? A forma é uma só. Ét1ca, em grego, quer d1zer 
marca. E em política e em administração significa ação para o valor do 
bem, segundo Miguel Reale, maior jurista brasileiro vivo. Quando 
afirmo que há mazelas, é porque o Ministério Público ainda segue 
uma legislação antiga, que o Congresso não mudou. Temos de fazer 
revisão no regimento interno das Casas Legislativas, na lei orgãn1ca 
do Ministério Público e do Judiciário, porque todos permitem 
expedientes protelatórios. E o mais grave: neste País há a liminar. que 
passa a ser uma medida prov1sória que às vezes dura muitos anos. 
penado em que muitas complicações de processo podem acontecer, 
muita coisa pode vir à tona, os atores podem morrer, e a JUStiça chega 
muito tarde ou não acontece. 

Outra coisa complicada é que o Presidente da República nomeia 
praticamente todos os Ministros do Supremo Tribunal. Nos Tribunais 
Superiores, mais ou menos 1/5. Também 1/5 dos Procuradores são 
nomeados pelo Governador. Ao longo de quatro anos, pode ser que 
nomeie muito mais de 1/5. E se o Governador é reeleito? Daí a pouco 
tem todos os Procuradores. No Tribunal de Justiça é a mesma coisa. 
É favor, não é concurso. E quem deve favor paga com favor. Só se 
não tiver o sentimento de gratidão. E o sentimento de grat1dão as 
vezes fará inJustiça no caso do magistrado. Faço uma cntica cortando 
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na carne. O Jobim ficou de plantão, até 3 horas da manhã, 
esperando para dar a liminar da verticalização. Por quê? Porque deve 
favor para o Fernando Henrique. 

Pelo Regimento Interno, o Corregedor da Assembléia Legislativa é 
apenas auxi liar do Presidente. Como auxiliar, também nomeado por 
ele, temos a facilidade de ser lenientes. Também o fui , porque o 
Regimento assim o estabelece. 

Precisamos tornar o Poder mais transparente. Permito-me dizer que 
aqui há leniência e corporativismo para não trazer mais conflitos, por 
falta de diretriz mais contundente do Regimento Interno. A filosofia dos 
Poderes no Brasil ainda é de autoproteção. 

Vamos chegar lá por meio das eleições, da cobrança do povo. 
Agora, não fu i eu quem inventou a Corregedoria. Não poderia deixar 
de pleiteá-la, pois queria aprender alguma coisa sobre a justiça e 
sobre a Procuradoria . Por isso, aceitei o cargo. Quando entramos na 
Assembléia Legislativa, queremos não apenas aprender a legislar, 
mas também a compreender as circunstâncias em que fazemos a 
legislação. E, como Corregedor, pude observar como funcionam o 
Judiciário. o Ministério Público, os inquéritos. Realmente. não pude 
servir tanto ao Poder, mas servi à corporação. Isso não é mazela 
deste Poder, e sim dos Poderes no Brasil. 

Muitas vezes somos cobrados e apenas recomendamos ao 
Presidente um parecer que vem da Procuradoria, dando a ele um 
verniz político. Para aqueles colegas que não leram o Reg1mento e 
para a imprensa, como a Rede Globo, que muitas vezes não procura 
saber como ele func iona, essa é a função do Corregedor nesta Casa. 

Mesmo naqueles episódios da Casa, Deputado Durval Ânge lo, e 
naqueles conflitos que aconteceram com os Deputados Eduardo 
Brandão e lrani Barbosa, às vezes fomos lenientes devido ao próprio 
Regimento, para não causar maior dano a V. Exa. ou a outros. Essa é 
uma mazela do Brasil que só será consertada com as eleições e com 
a cobrança da sociedade. A imprensa também tem esse papel, mas 
queremos uma imprensa mais imparcial. 

Venho a esta tribuna para mostrar qual era a função do Corregedor. 
O Corregedor sempre foi uma figura decorativa. Muitas vezes, o 
próprio companheiro e a imprensa cobram dele como se fosse um 
Juiz, mas o seu papel é o de um Promotor, que faz a instrução formal. 
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A Ouv1doria veio resolver esse problema, mas acredito que não 

totalmente. Não sou muito entusiasmado com essa idéia. A maiona 
das Ouvidorias que conheço é insuficiente. O Ouvidor vai substituir o 
Corregedor, acredito que com alguma vantagem , com ma1s 
transparência. 

A Comissão de Ética, Sr. Presidente, foi uma cobrança minha com a 
aquiescência da Mesa. 

O nosso encaminhamento é a favor do projeto. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 

Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

público que nos vê, gostaríamos de encaminhar essa maténa 
favoravelmente e dizer que a votação do Projeto de Resolução n° 
1.802/2001 . que estabelece procedimentos disciplinares relat1vos a 
ética e ao decoro parlamentar e dá outras providências é bem-vmdo, 
antes tarde do que nunca. Esta Casa não poderia deixar de votar essa 
matéria antes do encerramento desta legislatura porque ela é um 
marco inicial da construção de uma nova Assembléia, da construção 
de valores que se perderam ao longo do tempo. 

O Regimento Interno, por seu art. 59, que trata do decoro 
parlamentar, e pelo art. 60, que prevê a censura, não mais é suficiente 
para a correição e a aplicação de penas para aqueles que vierem a 
incorrer na quebra da ética e do decoro parlamentar. Esse projeto vem 
num momento em que nós, Deputados. estamos na busca da 
construção de uma nova Assembléia. 

Passamos por um período de turbulência, de agosto de 2001 ate o 
presente momento. Tolos são aqueles que não aprendem com a 
experiência alheia. Esta Casa da smais, ainda que tarde, de que esta 
caminhando com a vontade popular. As eleições de 6/ 10/2002 
mostraram, de forma clara. que o povo clama por uma polít1ca 
baseada na ética e na transparência, mas, acima de tudo, no 
rompimento com as estruturas arcaicas e com o modelo que já se 
encontra falido. 

Esse modelo a que estamos nos referindo é o modelo que 
encontramos no Regimento Interno e que não mais atende às 
questões que vivemos hoje. No parlamento federal , pela atuação do 
seu Presidente, o Deputado Aéc1o Neves, foi dado esse grande passo 
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quando se votou o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Além 
d1sso, foi mst1tuído o Conselho de Ét1ca e Decoro Parlamentar, que 
ve1o a substituir a figura do Corregedor. 

Sr. Presidente, é muito difícil ser Corregedor numa Casa pol1t1ca, 
onde as amarras políticas e partidárias fazem com que a pressão seja 
intensa. Com o estabelecimento do Cód1go de Ét1ca e Decoro 
Parlamentar e dos procedimentos disciplinares, bem como do 
Conselho de Ética formado por sete parlamentares, aí sim, teremos 
um fórum adequado e uma divisão da responsabilidade com aqueles 
que porventura venham a ocupar esse conselho e venham a propor 
medidas disciplinares para os que ajam contrariamente a essa ética. 

Sr. Presidente, espero que V. Exa. , na primeira oportunidade, 
coloque essa matéria para ser votada em 2° turno, para que seja 
aprovada o mais rápido possível. Passaremos a viver numa nova 
Assembléia , datada desses procedimentos disciplinares e da criação 
desse conselho, com a conseqüente divisão das responsabilidades. 
Te remos capacidade de dar resposta mais ágil e mais transparente à 
sociedade, à qual devemos prestar contas do nosso mandato. 

Portanto. nós e toda a Bancada do PDT encaminhamos 
favoravelmente pela aprovação do Projeto de Resolução no 
1 .802/2002. Solicitamos que todos os companheiros encaminhem da 
mesma maneira. Que o Presidente desta Casa coloque, o mais rápido 
possível , assim que for aprovado em 1 o turno, o projeto para ser 
votado em 2° turno. Muito obrigado. 

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

Deputados em comissão, solicito a V. Exa. que convoque os 
Deputados para votação, fazendo a chamada. Devido a Importância 
da maténa, seria bom que a aprovássemos com o Plenário cheio. 

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 Mauri Torres)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. 

Portanto, há quórum para a votação. Em votação, o Substitutivo n° 2, 
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo no 
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2, ficam prejudicados o Substitutivo no 1 e as Emendas n°S 1 a 6. 1 O 
a 14 e 18 a 22. Em votação, as Emendas n°s 7 a 9, 15 a 17. 23 e 24. 
que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. F1ca. 
portanto. aprovado. em 1° turno. o Projeto de Resolução n° 
1.802/2001 na forma do Substitutivo n° 2. À Mesa da Assembléia. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1.465/2001, da 
Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do 
Governo do Estado referentes ao exercício de 1998. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina aprovação do projeto e pela rejeição do 
Substitutivo no 1 e da Emenda no 1 . Aprovado requerimento 
solicitando que o projeto seja apreciado antes do substitutivo. Com a 
palavra. para encaminhar a votação. o Deputado Rogeno Correia. 

O Deputado Rogério Corre1a - Sr. Pres1dente. ontem discuti o projeto 
e estou mais convencido ainda de que devemos rejeitar as contas 
referentes ao último ano. o de 1998, do Governo Eduardo Azeredo. 
Ontem expus os motivos com a ajuda do Deputado Sargento 
Rodrigues e outros e anunciei que a Bancada do PT tem o 
Substitutivo n 1, que explica com detalhes a rejeição das contas do 
Governo Azeredo. 

Quero lembrar aos Deputados que 1998 foi o último ano desse 
governo, exatamente o ano em que as verbas do FUNDEF foram 
desviadas; R$43.000.000,00 foram desviados não se sabe para onde, 
para se cumprirem os acordos feitos durante a campanha daquele 
ano. 

Deveriam estar nas contas dos municípios RS43.000.000.00, mas 
não estavam. simplesmente serviram para outros compromissos que o 
Governador fez durante a sua campanha eleitoral. 

Posteriormente, o Governo Itamar Franco teve que pagar. a conta-
gotas, esse dinheiro, fruto do desvio que ocorreu. 

O principal motivo para rejeitarmos as contas é exatamente o desvio 
das verbas do FUNDEF, que são carimbadas pela lei que o criou e 
pela Constituição do Estado. Portanto, só isso bastaria para que as 
rejeitássemos. Infelizmente, o Tribunal de Contas deu um parecer 
político e aprovou as contas, fazendo a ressalva do FUNDEF. 

Mas não é apenas esse problema que nos leva à rejeição das 
contas. Todos os outros fundos f1caram completamente esvaziados. 
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Em nenhum havia dinheiro. Tudo foi retirado em outubro, novembro 
e dezembro. Eduardo Azeredo perdeu as eleições e gastou todo o 
dinheiro do Estado, depois de ter feito o maldito acordo com Fernando 
Henrique Cardoso, o qual deixou Minas Gerais na situação de 
endividamento em que se encontra hoje. 

Mais do que isso, há de se perguntar onde está o dinheiro das 
vendas do BEMGE, do CREDIREAL e da CEMIG. O Deputado 
Adelmo participou da CPI que discutiu o problema da CEMIG e que , 
aliás, fez com que ela voltasse para o Estado de Minas. A conclusão 
daquela CPI ajudou muito a justiça a esclarecer a entrega da CEMIG 
para o capital estrangeiro. Mesmo assim, 1/3 dela continuou nas mãos 
do capital estrangeiro. 

É muito dinheiro. O Deputado Sargento Rodrigues está lembrando 
dos recursos desviados do IPSM, além dos do IPSEMG. E tudo isso 
ocorreu no último ano do Governo Azeredo. Foi feita uma verdadeira 
farra com o dinheiro público. Compromissos foram feitos para ele 
tentar a sua reeleição. Felizmente, foi derrotado. mas a farra já havia 
sido feita. 

O substitutivo da Bancada do PT deixa claro onde esse dinheiro foi 
parar e onde deveria realmente estar. Por todos esses motivos, Sr. 
Presidente, não vejo como aprovar as contas do ex-Governador 
Eduardo Azeredo. Estamos propondo a sua rejeição e a aprovação do 
Substitutivo n° 1, apresentado pela Bancada do PT, que, ontem, nesta 
tribuna, fiz questão de ler, indagando para onde foi o dinheiro das 
vendas do BEMGE, do CREDIREAL, do IPSM, do IPSEMG. do 
FUNDEF e assim por diante. 

Isso precisa ser denunciado. Eduardo Azeredo foi eleito Senador em 
função da demagogia que fez com a Lei Robin Hood, apesar de ter 
perdido em todos os grandes centros com mais de 100 mil habitantes, 
porque neles há a compreensão real do prejuízo que deu ao Estado. 

Peço aos Deputados que, por questão de justiça com o povo 
m1neiro, votem contra as contas do ex-Governador Eduardo Azeredo, 
para que possa receber a resposta necessária a tudo que tez, em 
especial em seu último ano de governo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação 
pelo processo secreto. de conformidade com o art. 261 , inciso IX, c/c 
os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que 
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desejarem aprovar a maténa registrarão "s1m'', e os que desejarem 
rejeitá-la registrarão "não". A votação dar-se-á por maioria s1mples. A 
f1m de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência 
solicita aos Deputados que ainda não registraram sua presença no 
pamel que o façam neste momento. A Presidência solicita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. Em votação o projeto, salvo 
emenda. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto 

Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos P1menta - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - D1mas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lva1r Nogueira - Ivo José -
João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando 
Fana - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Marco Régis - Mana José 
Haueisen - Maria Olívia - Maun Torres - Miguel Martini - Ollnto 
Godinho - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogéno 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram '·sim" 39 Deputados, votaram "não" 8 
Deputados, totalizando 47 votos. Fica, portanto, aprovado o projeto. 
salvo emenda. Com a aprovação do projeto, fica prejudicado o 
Substitutivo no 1 . 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Solicito à Presidência que proceda à le1tura 

da emenda, a fim de que possamos fazer uma votação acertada. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 

Secretário que proceda à leitura da Emenda no 1. 
O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres) - (- Lê a Emenda no 1, que 

fo1 publicada na edição do dia 21 /11 /2002) 
O Sr. Presidente - A Presidência vai colocar em votação a Emenda 

n° 1 . Em votação, a emenda. 
- Registram seus votos os segu1ntes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto 

Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
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Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pere1ra -
Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton - LUIZ Fernando Fana - Lu1z 
Menezes - Marco Rég1s - Maria José Haueisen - Maria Olív1a - Mauri 
Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vie1ra -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 8 Deputados, votaram "não" 41 
Deputados, totalizando 49 votos. Está rejeitada a Emenda no 1. Fica, 
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Resolução no 
1.465/2001. À Comissão de Redação. 

Votação, em turno único. do Projeto de Resolução no 1.466/2001 , da 
Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do 
Governador do Estado referentes ao exercício de 1999. A Com1ssão 
de Fiscalização Finance1ra opina pela aprovação do projeto e pela 
rejeição das Emendas n°s 1 e 2 . Em votação o projeto, salvo 
emendas. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini .. _ Sr. Presidente, encaminhamos pela 
rejeição das contas do Governador Itamar Franco, uma vez que não 
governou Minas Gerais. Ficamos quatro anos sem governo. O 
desastre foi provocado pela falta de vontade do Governador de 
exercer seu mandato. Durante três anos e me1o, brigou com o 
Presidente Fernando Hennque Cardoso, preJUdicando o Estado de 
M1nas Gerais. Alegava que o Estado não receb1a os benefícios porque 
estava brigado com o Presidente. No final do governo, faz acerto para 
apoiar o PSDB aqui e o PT no Governo Federal e, em troca, receber 
uma ajuda para tentar fechar seu mandato. Esta Casa deveria rejeitar 
as contas do Governador, para. quem sabe, fazer uma melhor análise 
e verificar que fizemos denúnc1as, desta tribuna. dos desmandos 
desta administração, pnncipalmente das graves distorções causadas 
por este Governo. Muito obrigado. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação. o 

Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo ·- Sr. Presidente. Srs. Deputados, 

discordamos da proposta do neo-soc1alista M1guel Martim. E 
importante destacar o grande mérito do Governo Itamar Franco: 
enfrentou as políticas neoliberais do Pres1dente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Foi o primeiro Governador a mostrar para todo o Brasil que o rei 
estava nu. Teve coragem de proclamar isso, até de forma mais efetiva 
que alguns Governadores petistas. 

Destacamos que se engana o neo-socialista Miguel Martini. porque 
todas as denúncias de corrupção e desvios acontecidos no Governo 
Itamar Franco imediatamente eram apuradas e o responsável 
afastado. Diferentemente do Governo anterior, que conviveu, durante 
quatro anos, com desmandos e com corrupção. 

Queremos deixar claro que não houve prejuízo para M1nas. O 
prejuízo foram os quatro anos da adm1n1stração Eduardo Azeredo, 
que fez acordo da dívida lesivo aos mteresses de Mmas, contra o qual 
votaram as Bancadas do PT e do PMDB. Tão les1vo, que o próprio 
Presidente da Câmara dos Deputados, reconhecendo o erro, propõe 
mudança no indexador. 

Minas teve cabeça erguida nesse Governo. O neo-socialista Miguel 
Martini engana-se quando coloca a questão ideológica acima de tudo. 
Temos de dar crédito a quem o merece, independentemente do estilo 
pessoal do Governador, das dificuldades de relacionamento com a 
Assembléia ou de qualquer outra coisa, mas foi um Governo sério, 
que teve uma postura correta. Diga-se de passagem que, na análise 
do "Tribunal Que-faz-de-Contas··. as diferenças foram significativas e 
fundamentais quando t1vemos aqui quatro anos de desgoverno. 

Aconselho, para clarear as idéias do meu colega neo-socialista, a 
le1tura do artigo do Dr. Hindemburgo Pereira no JOrnal '·Estado de 
M1nas" de hoJe. Não concordo com a maioria de suas idéias, mas seu 
art1go de hoje contém posições sensatas. corretas, que analisam a 
pequenez em que Minas f1cou com os quatro anos do Governo 
Eduardo Azeredo. Leiam esse artigo porque é bom conhecer que foi 
um governo frágil, fraco. que, em hipótese alguma, soube enfrentar os 
grandes desafios que se colocavam para Minas Gerais. De triste 
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memória, Eduardo Azeredo foi eleito Senador. e discordo totalmente 
da análise feita por alguns, dizendo que fez uma campanha modesta. 
Não é verdade. Sua eleição aconteceu até pela ausência de quadros. 

Queremos dizer então que, talvez até pelo saudosismo do tempo em 
que foi Líder do Governo Eduardo Azeredo, o neo-socialista aqui se 
equivoca. 

O Sr. Presidente - A Presidência, de conformidade com o art. 64 de 
Regimento Interno, concede a palavra ao Deputado Miguel Martini . 

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, o Deputado que 
acabou de ocupar a tribuna primeiramente faltou com a verdade. Não 
fui Líder. Gostaria de ter sido honrado com esse cargo, mas não fui 
Líder do Governo Eduardo Azeredo, apesar de tê-lo apoiado. Isso não 
é verdade. 

Em segundo lugar, ele não deve ter lido o mesmo jornal que nos 
manda ler. O atual Governador não soube acolher a crítica e pediu a 
cabeça de uma técnica do Ministério do Planejamento, por pressão e 
falta de democracia. Esta é a sua forma de agir, sua maneira de atuar: 
pediu sua cabeça porque ela disse a verdade. O pior desempenho no 
País foi o do Governador Itamar Franco. São os dados, são os 
números. Ele deveria ter lido o mesmo jornal que me mandou ler 
porque ele mostra o pior desempenho do Governador Itamar Franco. 
Esconder isso é tentar tapar o sol com a peneira. Quem percorreu o 
Estado de Minas Gerais como nós, que conversamos com lideranças 
e Prefeitos, ouviu uma única voz: "Nunca tivemos um governo tão ruim 
em Minas Gerais quanto o de Itamar Franco.'' . 

Deixo aqui registrado, mais uma vez, meu pensamento. É o que eu 
acho e o que os números mostram. Mas não faço isso agora. Fizemos 
durante os quatro anos e podemos fazer um novo estudo sobre o 
assunto. O próprio crescimento da receita do Estado de Minas Gerais 
não foi fruto de nenhuma ação do Governo. Deveu-se apenas aos 
aumentos de combustíveis e de energia elétrica. Houve uma 
concentração excessiva das grandes empresas em Minas Gerais, não 
houve uma distribuição regional , um planejamento de ação, uma 
avaliação, nem mesmo uma coordenação do Governo. Cada 
secretaria agia como queria. 

Mesmo na área da Secretaria da Saúde, quando o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão assumiu , apresentou um projeto extraordinário, 
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mas teve sua cabeça cortada porque não podia ter nenhum projeto 
bom. Vimos que também na Secretaria da Saúde não havia interesse 
em acertar. A área da educação deste Governo também foi um 
desastre. O saneamento público foi outro desastre. Gostaria de saber 
onde está o benefício. Apenas no final, percebendo que o Lula poderia 
ganhar as ele1ções. o Governador caminhou para seu lado. 
provavelmente para garantir uma embaixada em Roma ou em outro 
lugar qualquer. O PT, num primeiro momento, estava no Governo. 
Depois. saiu e, agora, no final , tem essa postura compreensível. 
Compreendemos que isso realmente faz parte do processo político. 

Agora, dizer que o Governo Itamar Franco pun1u culpados não é 
verdade. Temos os dados de todos os que foram afastados. Quem se 
afastou da FUNED foi para outro cargo em outro lugar, quem se 
afastou da RURALMINAS foi para outro cargo em outro lugar. e por aí 
vai . Essa foi a estratégia. Itamar Franco não foi bom para o Estado, 
mas nesse ponto foi competente. Surgia uma denúncia , cortava a 
cabeça do condenado. esperava esfriar o impacto da notícia e 
colocava a mesma pessoa em outro lugar. 

Se avaliarmos a história de Minas. não sei se encontraremos tantos 
casos de corrupção e desmandos como houve no Governo Itamar 
Franco. Agora. ele teve de ir a Brasília fazer as pazes com Fernando 
Henrique Cardoso, para receber benessezinhas e fechar as contas do 
Estado; caso contrário, o rombo será muito maior do que o que 
encontrou quando assumiu o Governo de Minas. Por essa razão, 
reitero que esta Casa deveria rejeitar as contas desse Governador. 

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

O Deputado Rogério Correia - Não era minha intenção encaminhar 
essa votação. porque assisti à aprovação das contas do ex-
Governador Eduardo Azeredo também em um processo de 
Julgamento político nesta Casa. 

Enxergo da seguinte forma: fazendo uma análise técnica, as contas 
do ex-Governador não poderiam ter sido aprovadas. Não ouvi 
ninguém . à época. dizer que Eduardo Azeredo não desviou verbas do 
FUNDEF e dos fundos de maneira geral. Ninguém sabe para onde fo1 
o dinheiro do BEMGE, do CREDIREAL e da CEMIG. O último ano do 
Governo Azeredo foi uma farra com o dinheiro público. A verdade é 
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essa. E a Casa aprovou as contas. 

Agora, vem à tribuna o nosso neo-socialista dizer que o Governo 
Itamar Franco foi ruim por tal e qual motivo. Explicitou razões políticas. 
Em uma análise política do Governo Itamar Franco, teremos sim 
várias críticas a fazer, mas, no momento, estamos discutindo as 
contas. 

A única ressalva feita pelo Tribunal de Contas às contas do atual 
Governo foi relativa à FAPEMIG, o que, aliás, não é novidade: o ex-
Governador Eduardo Azeredo também não aplicou o percentual 
previsto na Constituição, o que deu origem, aliás, à emenda do 
Deputado Paulo Piau à época. Caso surja outra emenda ressalvando 
a FAPEMIG, votarei a favor, como fiz anteriormente. 

Em relação às contas de Azeredo, o Tribunal de Contas fez várias 
ressalvas , sem contar as CPis que realizamos nesta Casa e que 
incriminaram o ex-Governador pela farra feita com o dinheiro público 
no seu último ano, não contando, até hoje, onde a fez nem onde 
gastou os recursos. 

Sinceramente, o Deputado Miguel Martini , nosso Deputado neo-
socialista, apresenta-se mais como um tucano que como um membro 
do PSB, porque faz a defesa do Governo Azeredo, cujas contas votou 
favoravelmente, malgrado as ressalvas feitas pelo Tribunal de Contas. 
Agora, faz um julgamento político do Governo Itamar Franco. 

Ora, aqui estamos examinando as contas. Gostaria que o Deputado 
tivesse a coerência de, nesse caso, votar também favoravelmente às 
contas do atual Governo, tendo em vista o menor número de 
ressalvas que lhes foram feitas. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria à votação 
por escrutínio secreto, de conformidade com o art. 261 , inciso IX, c/c 
os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem aprovar a matéria registrarão "sim", e os que desejarem 
rejeitá-la registrarão '·não". A votação dar-se-á por maioria simples. A 
fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência 
solicita aos Deputados que ainda não registraram sua presença no 
painel que o façam neste momento. A Presidência solicita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. Em votação o projeto, salvo 
emendas. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
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Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silvei ra -

Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Júlio - Arlen Sant1ago - Bene Guedes - Bilac P1nto - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Fáb1o Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarquínio - lva1r Nogue1ra - Ivo Jose -
João Bat1sta de Ol1veira - Jorge Eduardo de Olive1ra - José Henrique -
José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Mana Olívia - Mauri Torres - M1guel Martin i - Olinto 
God1nho - Paulo Piau - Pmduca Ferreira - Rêmolo Alo1se - Rogéno 
Corre1a - Sargento Rodrigues - Sav1o Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

O Sr. Pres1dente - Votaram "s1m" 35 Deputados: votaram "não" 16 
Deputados, totailzando 51 votos. Fica, portanto. aprovado o projeto, 
salvo emendas. 

Questão de Ordem 
O Deputado M1guel Martin1 - Sr. Presidente. gostana de conhecer o 

teor da emenda. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência sol1cita ao Sr. 

Secretário que faça a leitura das Emendas n°s 1 e 2. 
O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres) - (-Lê as Emendas n°s 1 e 

2, que foram publicadas na edição do dia 21 /11 /2002) . 
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°S 1 e 2. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carne1ro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alberto BeJani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Elaine 
Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely 
Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Mareio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Martini 
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- Olinto Godinho - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa- Sebastião Navarro Vie1ra- Wanderley Áv1la. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim'' 16 Deputados: votaram "não" 35 
Deputados, houve 1 voto em branco, totalizando 52 votos. Estão 
rejeitadas as Emendas n°s 1 e 2. Fica, portanto, aprovado. em turno 
único, o Projeto de Resolução no 1.466/2001. À Comissão de 
Redação. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 2.161 /2002, da 
Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do 
Governador do Estado referentes ao exercício de 2000. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. A 
Presidência vai submeter a matéria à votação por escrutínio 
secreto,de conformidade com o art. 261, inc1so IX. c/c os arts. 252 e 
255, do Reg1mento Interno. Os Deputados que desejarem aprovar a 
matéria reg1strarão '·sim··, e os que desejarem rejeitá-la registrarão 
'·não''. A votação dar-se-á por maioria simples. A fim de proceder à 
votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos 
Deputados que ainda não reg1straram sua presença no painel que o 
façam neste momento. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. Em votação, o projeto. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribe1ro Silva - D1mas Rodrigues - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Fábio 
Avelar - Geraldo Rezende - Gi l Pereira - Hely Tarqüínio - Ivo José -
João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Ollve1ra - José Henrique -
José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pinduca Ferre1ra - Rogéno 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila . 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados, votaram '·não" 15 
Deputados, totalizando 48 votos. Fica. portanto, aprovado, em turno 



unico. o Projeto de Resolução n° 2.161 /2002. A Comissão de 
Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Antônio Andrade* - Sr. Presidente. votei favoravelmente 

às três contas. Votei favorável às de 1999 e de 2000, do Governador 
Itamar Franco, primeiro. pelo que foi analisado pelo Tribunal de 
Contas, que deu parecer favorável à prestação de contas, com 
algumas ressalvas. Depois, pela análise da Comissão de Fiscalização 
Financeira, que entendeu que elas deveriam ser aprovadas. Não 
cabe, neste momento, nenhuma crítica política às contas. O que está 
em votação não é o Governador Itamar Franco, mas as contas de 
1999 e as de 2000. Então. quando vemos algum Deputado fazer uma 
crítica polít1ca por discordar desse Governo ou não. esta é apenas 
política. pessoal , do Deputado, e não cabe neste momento. 

Ouvi o pronunciamento do Deputado Rogério Correia, que foi 
prudente. Dizia que estávamos votando a prestação de contas dos 
anos de 1998, 1999 e 2000 e que não cabia a rejeição das ressalvas 
feitas, rejeitar as contas dos anos de 1999 e 2000. 

Portanto, a análise, o pronunciamento do Deputado, que, antes, 
posicionou-se contrariamente, foi apenas por questões pessoais por 
discordar da forma como foi fe1to . A denúncia feita no pronunciamento 
não teve nenhuma coerência. Os erros maiores foram cometidos nas 
contas de 1998, e vote1 favoravelmente às contas de 1998 por 
entender que, às vezes, o Governador tem dificuldades. O mesmo 
Deputado que se posicionou contrariamente às contas de 1999 e 2000 
votou favoravelmente às de 1998. sem nenhuma ressalva . sem 
nenhum pronunciamento. Portanto, a crít1ca que precedeu esta 
votação fo1 apenas política e não uma análise com profundidade das 
contas de 1999 e de 2000. 

O Deputado Adelmo Carne1ro Leão* - Quero d1zer que votei de 
acordo com a orientação do meu partido, com as declarações 
apresentadas tanto pelo nosso Líder, Deputado Durval Ângelo, quanto 
pelo Deputado Rogério Correia. Votei favoravelmente às contas do 
Governador Itamar Franco relativas ao ano de 2000, apesar de, nesse 
ano, o Governador também não ter cumprido o m1n1mo constitucional 
para a saúde . A nossa avaliação e a nossa compreensão sobre o não-
cumprimento do mínimo constitucional foi resultante da data da 



votação da Emenda à Constituição no 29, já no final do ano de 2000, 
exatamente no dia 13/9/2000. Portanto, foi muito além do tempo 
previsto pela lei orçamentária do Estado, que foi votada no ano 
anterior. 

No entanto, quero ressaltar, neste momento, e fazer um apelo 
veemente ao Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, sobre as 
contas fu tu ras, as dos anos 2001 e 2002. Encaminhei um documento, 
uma carta ao Governador Itamar Franco e quero fazer um apelo a V. 
Exa. , relativamente a uma das questôes mais graves do Estado. Terei 
a oportunidade de, em um outro momento. estar aqui . Ontem, fizemos 
uma reunião na Comissão de Saúde. e há uma confissão explícita do 
Governo sobre o não-cumprimento do mínimo constitucional para a 
saúde, nos anos de 2001 e 2002. Isso é grave. O povo de Minas está 
sofrendo graves conseqüências por falta de atendimento desse 
mínimo constitucional para a saúde. 

A minha esperança é a de que o Governador Itamar Franco tome a 
iniciativa, o mando para determinar o cumprimento do mínimo 
constitucional. Caso isso não aconteça, o que vamos fazer, Deputado 
Antônio Andrade, Governador Itamar Franco, é uma ação direta, no 
Ministério Público, para que o Governo seja condenado por crime de 
responsabilidade. Não gostaria de ver o andamento de ação dessa 
natureza em razão do cumprimento do mínimo constitucional. Hoje, 
em Minas Gerais, hospitais universitários estão sendo fechados; há 
pessoas passando dificuldades por falta dos recursos da saúde. Faço 
um apelo. Quero dizer que compreendo, sei das limitaçôes e 
dificuldades relativas ao ano de 2000, que impediram o Governo de 
cumprir esse mínimo constitucional , já que a emenda foi votada no 
final do ano. Porém , nada poderia impedi-lo de cumprir o mínimo 
constitucional nos anos 2001 e 2002. Estarei aqui , caso o Governo 
não apresente solução para esse problema, para votar, 
lamentavelmente, contra as contas relativas a esses dois anos. 

Espero o apelo de V. Exa. junto ao Governador Itamar Franco, uma 
conversa franca e direta com ele, para que possamos retomar os 
recursos em favor do bem da saúde e da melhor qualidade de vida 
para o povo de Minas Gera1s. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau- Sr. Presidente, pelo que se vê, o quórum já 



está reduzido. Então, peço o encerramento da reun1ao. 
Evidentemente. o Plenário é soberano e mais importante, mas os 
designados estão esperando uma audiência pública. para discutir seu 
problema. Não há matéria relevante para continuarmos. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica. de plano. que há quórum 
para discussão e votação da proposta de emenda à Constituição. 

Discussão, em 1 o turno. da Proposta de Emenda à Constituição no 
86/2002, do Deputado Hely Tarqüínio e outros, que dá nova redação 
ao art. 56 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela 
aprovação da proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação. pelo processo nominal, em conformidade com o 
art. 260. I. c/c os arts. 201 e 263. I. do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem aprová-la responderão "sim'·: os que 
desejarem reJeitá-la responderão "não". Antes, a Presidência lembra 
ao Plenário que, nos termos do art. 201 do Regimento Interno, a 
matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. Em 
votação. a proposta. Com a palavra. o Sr. Secretário para proceder à 
chamada dos Deputados para a votação nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres) - (- Faz a chamada. ) 
- Respondem ··sim·· à chamada de votação nominal os segumtes 

Deputados: 
Antônio Andrade - lvair Nogueira - Agostinho Silveira - Antônio 

Carlos Andrada - Arlen Santiago - Sebastião Costa - Luiz Fernando 
Faria - Miguel Martini - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto 
Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Ambrósio Pmto - Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Ch1co Rafael - Cnst1ano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumai ra -
Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Rég1s -
Paulo P1au - Pmduca Ferre1ra - Rogério Correia - Sargento Rodrigues 
- Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira . 



O Sr. Presidente - Votaram "sim" 55 Deputados. Não houve voto 
contrário. Fica, portanto. aprovada, em 1 o turno , a Proposta de 
Emenda à Constituição no 86/2002. À Comissão Especial. 

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

Presidência encerra a reunião , convocando os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 



BELO HORIZONTE. QUARTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 217a REUNIÃO ESPECIAL, EM 2/12/2002 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de Presenças - Destinação da reunião - Execução do Hmo 
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Carlos 
Pimenta - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. José Francisco Rafael 
de Góes - Entrega de placa - Encerramento - Ordem do d1a. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Ambrósio Pmto -

Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodngues - Dot1tor Viana - Elbe Brandão - Fábio Avelar- Gil Pere1ra -
Jose Henrique - Marco Reg1s - Maria Olívia - Miguel Mart1n1 -
Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávi la) - Às 20h15min, 

declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
m1neiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra. o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
- A Deputada Maria Olívia. 28 -Secretária "ad hoc", procede a leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Compos1ção da Mesa 

O locutor - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Desembargador Tibagy Salles Oliveira, representando o 
Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador 
Gudesteu Biber Sampaio; José Francisco Rafael de Góes, Diretor da 
Central Globo de Afiliadas e Expansão - CGAE-; Heitor Wallace 
Gilberti Nogueira, Diretor Executivo da TV Grande Minas - Montes 
Claros; Marcelo Matte, Diretor Executivo da TV Globo Minas; 
Fernando Brito. Presidente da Associação dos Engenheiros-
Agrônomos do Norte de Minas; Ronaldo Mota Dias. Prefeito de São 
João da Lagoa e Presidente da Assoc1ação dos MunicípiOS da Área 
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Mineira da Sudene - AMAMS -; e o Deputado Carlos Pimenta, autor 
do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Registro de Presenças 
O locutor- Registramos a presença da Sra. Maria Denise Nunes de 

Oliveira, Chefe de Escritório da Universidade Estadual de Montes 
Claros, representando o Reitor. Prof. José Geraldo de Freitas 
Drumond, de Gerentes, Supervisores e funcionários da Universidade 
Estadual de Montes Claros; e do Sr. Tadeu Mendonça, 
Superintendente da Associação Mineira dos Municípios, na 
oportunidade representando a Presidente da Associação, Prefeita 
Adriene Barbosa. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a TV Grande 

Minas - Montes Claros. 
Execução do Hino Nacional 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
Des. Tibagy Salles Ol iveira, Sr. José Francisco Rafael Góes, Sr. 

Heitor Wallace Nogueira, Sr. Marcelo Matte, Sr. Fernando Brito, 
Deputado Carlos Pimenta. 

Esta Presidência tem a grande satisfação de abrir a reunião de 
homenagem à TV Grande Minas, iniciativa do caro Deputado Carlos 
Pimenta. 

Orgulho de Montes Claros e de todo o norte-mineiro, a emissora tem 
seu sinal distribuído por via de satélite para nada menos de 170 
municípios. Assim, uma quinta parte dos municípios de Minas 
acompanha a programação dessa tevê, que contribui ativamente para 
a Integração do nosso Estado, ao divulgar cultura, informação e 
entretenimento. 

A TV Grande Minas, hoje afiliada à Rede Globo de Televisão, existe 
há 22 anos e mostra um histórico de programação local voltada para 
os interesses de seu público. Na década de 90, criou sucursais em 
Unaí, Teófilo Otôni e Curvelo , e seu sinal era inicialmente gerado do 
Rio de Janeiro. Hoje vem de Belo Horizonte, tornando completamente 
mineira a emissora que faz jus ao seu nome. 

Personalidades pioneiras. como Antônio Rebelo, José Corrêa 
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Machado. Geraldo Borges. Elias Siuf1 e Emanuel Carneiro estão na 
ongem desta televisão plantada no Norte de Minas e que hoje. como 
já dissemos, é uma das emissoras ligadas à Rede Globo. Ao 
incorporar a Grande Minas, o maior sistema televisivo do País 
reconheceu as possibilidades de crescimento econom1co e 
mercadológico dessa região que tem cultura própria, expressa em 
vanas tradições. desde a mús1ca e a culinária até o seu diversificado 
folclore. Grandes talentos artísticos oriundos da região alimentaram e 
continuam alimentando as cenas cultural e intelectual do País. 

Que a TV Grande Minas se perpetue como o canal de propagação 
desses valores em sua própna terra é o desejo desta Casa. que, neste 
momento, também se preocupa em valorizar a TV Assembléia , 
transformando-a num veículo cada vez mais eficiente de interação 
deste parlamento com a sociedade mineira. É importante destacar o 
trabalho sério. exaustivo e minucioso desenvolvido pelos seus 
funcionários. em especial por ocasião das últ1mas ele1ções. Agindo da 
mesma forma. a TV Globo contribuiu para o fortalecimento dos valores 
da democracia e demonstrou neutralidade jornalística, na cobertura 
das eleições. ao privilegiar a boa informação e mostrar. sem 
demagogia, a realidade de nosso País. ainda pobre e, sobretudo, 
socialmente des1gual. 

Cabe aos políticos e comunicadores e a cada um de nós lutar pelo 
fim das injustiças e das desigualdades que persistem no Brasil, para 
que nosso País se desenvolva e ocupe lugar de destaque no cenário 
internacional; para efetivar essa mudança. contudo, não podemos 
deixar morrer nossa identidade. que se manifesta em nossa cultura, 
da qual fazem parte tanto a arte erudita quanto a popular. 

Hoje. fazemos um apelo à TV Grande Minas: que não só continue a 
mostrar o que a gente mine1ra faz tão bem, como ainda trabalhe cada 
vez mais para a divulgação de nossa cultura. Que essa em1ssora 
continue retratando o povo mineiro em seu cotid1ano. para registrar 
seus anseios e suas vicissitudes. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Carlos Pimenta 
Sr. Presidente. Deputado Wanderley Ávila, Desembargador T1bagy 

Salles Oliveira. Srs. Chico Goes permita-me chamá-lo assim -, Heitor 
Wallace Gilberti Nogueira, Marcelo Matte. Fernando Brito, Deputados 
Arlen Santiago, Gil Pereira, Dimas Rodrigues, Elbe Brandão, Dalmo 



Ribeiro Silva, Doutor Viana, Srs. Hugo Alessi. Diretor de Jornalismo, 
Rubens Pereira, Diretor Comercial , Wanderlei Monteiro, Diretor 
Financeiro, Carlos Camacho, Diretor de Engenharia, Rita Bichara, 
Gerente de Marketing, em nome dos quais cumprimento todos os 
funcionários desta televisão que fez e faz a história norte-mineira, em 
março de 1935, quando a Alemanha tornou-se o primeiro país a 
oferecer um serviço de televisão pública, a TV passou a fazer parte da 
vida do ser humano. A partir de então, a disseminação desse meio de 
comunicação foi meteórica. A BBC foi inaugurada em 1936, na 
Inglaterra, e já no ano seguinte três câmeras eletrônicas transmitiram 
a cerimônia da coroação de Jorge VI para 50 mil telespectadores 
pioneiros. A televisão deixava os estúdios e buscava a emoção que 
palpitava nas ruas. 

Os anos 60 representaram para a TV o grande salto rumo à aldeia 
global. Desenvolvida originalmente como artefato de consumo, a 
televisão passou a unir, via satélite, os mais longínquos pontos do 
planeta e a influir, de modo permanente, nas idéias e no 
comportamento de milhões de pessoas. 

As imagens do conflito no Vietnã, o primeiro evento a receber 
cobertura via satélite. mudaram a opinião da população americana 
sobre a guerra. Graças à televisão, o mundo pôde assistir, em julho de 
1969, à chegada do homem à Lua. 

Por obra do paraibano Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira 
de Melo, a TV chegou ao Brasil em 1950. Figura lendária de nossa 
história, foram sua ousadia e seu espírito empreendedor os grandes 
responsáveis pelos primeiros passos da televisão em nosso País. Foi 
ele quem criou a TV Tupi , a primeira emissora da América Latina. 

Quando a TV Globo foi fundada. em abril de 1965, havia no País 
pouco mais de 600 mil apare lhos de TV. Sua fi losofia diferia das 
demais emissoras pelo alto grau de profissionalismo. Com um 
departamento comercial vigoroso, a Globo cresceu e ganhou 
qualidade em sua programação, traçando uma firme trajetória rumo à 
liderança absoluta no setor. 

A emissora do jornalista Roberto Marinho fechou o ano de 1972 
como a maior rede de TV do País e, sempre na vanguarda das 
inovações tecnológicas, foi a primeira a produzir uma telenovela 
colorida, "O Bem Amado", de Dias Gomes, em 1973. 
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Hegemônica, chegou a ter quase 100% da audiência nacional. Em 
1980, aos 15 anos de idade, a Rede Globo passou a exportar seus 
programas para 71 países na América Latina, Europa. Ásia e Oceanía. 

Menos de 40 anos após sua cnação. a Rede Globo possu1 9 
emissoras geradoras, mais de 70 afiliadas e cerca de 1.200 
retransmissoras espalhadas pelo País. 

Estamos hoje, em reun1ao especial desta Assembléia, 
homenageando nossa querida TV Grande Minas de Montes Claros. 
uma afiliada especial da Rede Globo. 

Fundada em 1980 com o nome de TV Montes Claros, a TV Grande 
Minas recebe o sinal da Globo da Capital do Estado. No iníc1o da 
década de 90, a emissora. buscando melhor atender à região. criou 
sucursa1s nos Municípios de Unaí, Teófilo Otôni e Curvelo. HoJe 
distribui seus sinais para os 170 municípios que formam sua área de 
cobertura. 

Comprometida com os padrões de qualidade e com a preocupação 
social da Rede Globo, a TV Grande Minas vem prestando relevantes 
serviços ao Estado, em especial aos municípios de Montes Claros e 
do Norte de Minas, levando informações de alto nível e programas 
culturais e educativos à comunidade. dissemmando seus valores 
humanistas. 

Esta casa, que tem a TV Assembléia como um de seus principais 
meios de interlocução com a sociedade, vê a TV Grande Minas 
irmanada no mesmo objetivo de promoção da cidadania e da 
solidariedade, os dois grandes sustentáculos da experiência 
democrática. 

Saudamos, portanto. os profissionais que atuam na TV Grande 
Minas. nas pessoas de seus d1ngentes e representantes que 
participam desta solemdade. 

Acreditamos, firmemente , numa programação de qualidade 
proporcionada pela TV Grande Minas, que sempre haverá de 
permanecer como um important1ssimo instrumento de integração do 
Norte de Minas. Em nome do povo que esta Casa Legislativa 
representa, em meu nome e no dos Deputados que compõem a 
bancada no rte-mineira, desejamos longa e prof1cua v1da à TV Grande 
Minas. em prol da democratização da mídia e do estreitamento de 
seus laços com o cotid1ano dos cidadãos. 
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Faço uma saudação a todos os funcionários da TV Grande Minas, 

às pessoas que ocupam cargos de Diretoria, todas aqui 
representadas, às que estão por trás das câmeras, às que fazem esse 
jornalismo profissional extremamente importante para todos nós. 

A TV Grande Minas fala das coisas do Norte de Minas, fala da nossa 
educação, da nossa cultura, levanta temas - muitos deles debatidos 
nesta Casa -, mostrando a importância que hoje a grande mídia e a 
TV Grande Minas têm nesse processo democrático. 

São 170 municípios que integram a rede dessa grande televisão. 
Não poderíamos deixar de prestar essa homenagem que parte de 
toda a bancada norte-mineira e de todos os montes-clarenses que 
assistem à TV Grande Minas e que reconhecem a grande televisão 
que ela é, criada graças à abnegação, ao trabalho e ao esforço dos 
diretores e de todos os funcionários, dos mais importantes aos mais 
humildes. Parabéns aos senhores, à Assembléia e à TV Grande 
Minas. Muito obrigado. 

Exibição de Vídeo 
O locutor - Neste instante será exibido um vídeo sobre a história da 

TV Grande Minas. 
- Procede-se à exibição do vídeo. 

Palavras do Sr. José Francisco Rafael de Góes 
Exmo. Deputado Wanderley Ávila, Exmo. Desembargador Tibagy 

Salles Oliveira, Deputado Carlos Pimenta, representantes de outras 
entidades e autoridades do Estado, fica difícil falar depois de um 
audiovisual tão completo e do discurso de Deputados a respeito da TV 
Grande Minas. 

Nesse trabalho que as emissoras desenvolvem pelo País, sempre 
há a necessidade de se reconhecer o que é feito em cada um dos 
pontos desse Brasil tão diferenciado. 

Desempenhamos, neste momento, um duplo papel. Primeiro, o de 
representar a homenageada e seus profissionais e agradecer a esta 
Casa pela gentileza; segundo, o de agradecer aos talentos locais, 
que, distantes dos grandes centros, fazem um trabalho que serve de 
modelo para outras redes e para as demais emissoras da Rede Globo 
de Televisão. Apesar de todas as dificuldades existentes, esses 
profissionais têm feito um trabalho belíssimo nas regiões cobertas por 
eles, levando-nos a ter orgulho de trabalhar em uma rede que distribui 



113 emissoras pelo País. 
Televisão é algo relativamente fácil de se fazer em determinadas 

áreas do Brasil. mas devemos levar em cons1deração a extensão da 
cobertura. Para que se tenha uma idéia, a TV Grande Minas possui a 
responsabilidade de cobrir todos os fatos importantes e todas as 
ações pol1ticas. alem de enfocar os talentos de 170 municípios. que 
correspondem a uma área semelhante a do Parana. 

Para o sinal chegar com qualidade a cada um dos municípios, a 
emissora colocou o seu sinal no satélite. Mesmo com uma equipe 
enxuta, conseguimos fazer a cobertura de 1.400km, o que 
corresponde à distância entre Unaí e Teófilo Otôni. Devemos isso à 
vontade e ao Jeito espec1al de fazer telev1são que têm os nossos 
prof1ss1onais. Não dá para ser simplesmente um empregado quando 
se trabalha em um processo desse tipo. Nosso pessoal realmente 
veste a camisa da empresa. 

Minha responsabilidade é acompanhar 113 emissoras, sendo que 
umas cobrem 1 O ou 12 cidades. algumas com até 3.500.000 
habitantes. Nas áreas ricas. há a possibilidade de se fazer a 
cobertura, porque há equipamentos, mão-de-obra e o talento que a 
atividade requer. 

Quando deparamos com uma área extensa. com grandes 
dificuldades, em que o potencial econômico amda é bastante 
pequeno, mas onde se realiza um trabalho modelo para toda a rede, 
fazemos questão de nos juntar à Assembléia, para fazer essa 
homenagem a esses profissionais. Sabemos da dificuldade, da ânsia 
de cada um deles de fazer muito mais do que fazem . Sabemos que 
esse objetivo tem de ser perseguido permanentemente. É esse tipo de 
gana e vontade que devemos homenagear aqu1. Todos os 
empresários da região entendem esse tipo de processo, e têm 
auxiliado e contribuído bastante para que a TV Grande Minas possa 
desempenhar com eficiência e eficácia o seu trabalho. 

A TV Grande Minas consegue fazer aquilo que é a proposta principal 
de qualquer uma das emissoras que está dentro da Rede Globo: 
simultaneamente, cobrir a quadra, para que cada telespectador veJa 
os assuntos importantes para a sua cidade. 

Permanentemente, buscamos todas as informações, em nível da 
Nação, e todos os entretenimentos importantes para a sua região e 



para o seu Estado. 
Va le lembrar que a grande diferença que faz o sucesso da Rede 

Globo é, acima de tudo, o fato de conseguirmos, simultaneamente, 
estar presentes na quadra, naquele fato importante da cidade, no seu 
programa jornalístiCO local , mas fazendo com que aqu1lo que for 
Importante e notório do ponto de vista político. econômico e artístico 
possa ser colocado em nível estadual ou nacional. Portanto, temos 
muitas maténas. 

Hoje, na TV BH, na TV Globo Minas, assistimos a um programa na 
"Globo News". mostrando uma reportagem da TV Montes Claros. Ou 
seja, naquele Instante, estávamos via "Globo News", outro mecanismo 
que temos com a contribuição da TV Grande Minas. mostrando um 
pouco da pujança. daquilo que é o orgulho da região. que são as 
melhores cachaças, as melhores aguardentes da região de Minas. 
dessa arte de confecção, desse processo artesanal de fazer a pinga 
na região. 

Temos também a possibilidade de fazer com que a not1c1a chegue a 
todos os pontos do Brasil , pelo '·Jornal Nacional''. Muitas e muitas 
vezes foram vistas notícias importantes para o conhecimento de todo 
o Brasil , mostradas por esse pessoal talentoso. 

Desejo realçar as dificuldades monstruosas com que trabalham no 
dia-a-dia. A dificuldade dessa emissora do interior é muito grande, 
po1s cobre uma região do tamanho do Paraná. 

Temos certeza de que essas equipes dedicarão, cada vez mais, a 
esse processo. Essa homenagem será sentida com orgulho, com 
reconhecimento pelo mérito de todo o trabalho que têm feito, pelo suor 
derramado nesse período: mas, acima de tudo, como estímulo e 
energia nova para que possam vencer, neste ano de 2003, todas as 
dificuldades, fazendo da TV Grande Minas modelo a ser seguido por 
todas as emissoras. 

Sabemos da questão da opinião. do equi líbrio , da isenção na área 
política e da percepção do papel social que cada uma dessas 
emissoras tem e é obrigada. segundo a fi losofia adotada em toda a 
rede, a perseguir permanentemente. Isso é feito com muito cannho. 
com muito amor. 

Sabemos, também, que em qualquer desenvolvimento, contribuição 
ao mercado, qualquer descoberta de talentos, quer na área comercial , 

.. 
r-
E 
g 
' a c 
i i 
! 
i 

i 
c • • 
~ • 11 

(1 • i 

I 



H 
de jornalismo, de administração e outras, contaremos com toda 
essa equipe, cada vez mais estimulada e com garra. 

Portanto, agradecemos a todos pela contribuição e pelo exemplo 
que estão dando. Uma salva de palmas para toda essa equipe 
representada pelos seus gerentes. Temos certeza de que continuarão 
fazendo o trabalho bonito e maravilhoso que têm feito. 

Entrega de Placa 
O locutor - O Sr. Presidente fará , neste momento, a entrega ao Sr. 

Heitor Wallace Gilberti Nogueira, D1retor Executivo da TV Grande 
Minas, de placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: 
"Com uma programação extremamente variada, de alto nível. a TV 
Grande M1nas tem levado informação. cu ltura. lazer e utilidade pública 
à população de 170 municípios das regiões Norte, Noroeste , Central 
de Minas Gerais e vales do Mucuri e Jequitinhonha. A homenagem da 
Assembléia Legislativa do Estado de M1nas Gerais a essa emissora 
que , desde 1996, vem prestando relevantes serv1ços ao povo norte-
mineiro··. 

- Procede à entrega de placa. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos 
demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença, e 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã , dia 3, às 9 e 
às 20 horas. nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
ordinária também de amanhá, às 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 
3/ 12/2002.) . Levanta-se a reunião. 

ATA DA 276a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28/11 /2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila 

Sumáno: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - Questões de 
ordem; realização de homenagem póstuma - 2" Parte (Ordem do D1a): 
Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial 
para votação de proposta de emenda a Constituição - Votação, em 1 o 
turno. do Projeto de Lei n° 2.392/2002; votação do projeto, salvo 
emendas; aprovação: votação da Emenda no 3; aprovação; 
prejudicialidade da Emenda n° 1; votação da Emenda n° 2; rejeição -



Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.087/2002; aprovação 
na forma do vencido em 1 o turno com a Emenda no 1 - Discussão, em 
1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 94/2002; discurso 
do Deputado João Leite; questão de ordem: chamada para 
recomposição de quórum; existência de número regimenatal para a 
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Rogério Corre ia; 
questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; 
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos; 
discurso do Deputado Rogério Correia: questão de ordem: chamada 
para recomposição de quórum; existência de número regimental para 
a continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados Rogério 
Correia e Adelmo Carneiro Leão; questão de ordem: chamada para 
recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho- Mauri Torres-

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio 
Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos- Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende 
- Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton 
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h14min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-



Secretário. para proceder à leitura da ata da reunião antenor. 
1 a Parte 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário. procede à leitura da 

ata da reun1ão anterior. que é aprovada sem restrições. 
Questões de Ordem 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, infelizmente, chega-
nos a informação do falecimento do ex-Deputado Estadual Raul Lima 
Neto. vit1mado por um ataque cardíaco nesta manhã. Foi um 
companheiro que nos deu grandes contribuições. parlamentar querido 
e respeitado por esta Casa. Não sei o que diz o Reg1mento Interno 
nessas situações, mas, em homenagem póstuma a esse 
companheiro, que ajudou, durante quatro anos, a engrandecer o 
Legislativo do nosso Estado. solicito a V. Exa. - se o Regimento 
Interno permitir - o encerramento desta reunião, em homenagem a 
esse grande companheiro. Se não for poss1vel - tenho certeza de que 
esta Casa prestará todas as homenagens que ele merece e também a 
sua família -, que façamos 1 minuto de silêncio em homenagem 
póstuma a esse grande companheiro, Raul Lima Neto. 

O Deputado João Leite - Apóio a questão de ordem do Deputado 
Carlos Pimenta. Já é de praxe nesta Assemblé ia Legislativa o 
encerramento das reuniões quando temos uma situação como esta, 
de perda de um ex-parlamentar. Apóio, então, as palavras do 
Deputado Carlos Pimenta, que dará oportunidade para 
acompanharmos o velório na Igreja Batista Príncipe da Paz, na Rua 
Paracatu, para levarmos também uma palavra à família do ex-
Deputado Raul Lima Neto. 

O Deputado Rogério Correia - Reforço também a solicitação do 
Deputado Carlos Pimenta. para prestarmos essa homenagem ao ex-
Deputado Raul Lima Neto, levando solidariedade a família pelo seu 
fa lecimento. Foi também Vereador em Belo Horizonte, meu colega de 
legislatura. acho justo encerrarmos a reunião para prestarmos essa 
homenagem e visitarmos os fami liares. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente. somos solidários na 
solicitação do Deputado Carlos Pimenta. Em nome dos companheiros 
do PMDB. fazemos a mesma reivindicação. Neste momento de pesar, 
precisamos prestar essa homenagem a esse colega, que passou por 



aqui e deixou muita amizade, muito trabalho para o Estado de Minas 
Gerais. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Apresento também as 
condolências, em nome da Bancada do PPB, à família enlutada, 
particularmente a esta Casa Legislativa, pela grande perda do ilustre 
ex-Deputado Raul Lima Neto. Não tive o prazer de conviver com ele 
durante as funções de seu mandato parlamentar. Mas, pelas 
informações e pelo registro da história dos anais desta Casa, era 
realmente um Deputado atuante, defensor legítimo do povo mineiro, 
sério e condutor dos anseios da grandeza do destino de Minas Gerais. 

Ratifico o pedido do Deputado Carlos Pimenta e as condolências da 
Bancada do PPB, neste momento de pesar para o Legislativo mineiro. 

O Sr. Presidente - A Presidência registra as palavras dos 
Deputados, lamenta também a morte de nosso colega, o ex-Deputado 
Raul Lima Neto. Mas, tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, faremos 1 minuto de silêncio em homenagem ao 
ex-Deputado Raul Lima Neto. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como o enterro será à 
tarde, dou a sugestão que, além desse minuto de si lêncio, 
suspendamos a reunião da tarde. Sabemos que seria uma 
homenagem ao ex-Deputado Raul Lima Neto se votássemos o Código 
de Ética do Parlamentar, matéria que sempre defendeu. Então, 
suspenderíamos a reunião da tarde. 

O Sr. Presidente- Em homenagem ao ex-Deputado Raul Lima Neto, 
faremos 1 minuto de silêncio. 

- Realiza-se a homenagem póstuma. 
2a 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 - A Presidência verifica, de plano, que, nos termos 

da Decisão Normativa da Presidência n° 7. não há quórum para a 
votação de proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a 
apreciação das demais matérias constantes na pauta. 

Votação , em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.392/2002 , dos 
Deputados João Batista de Oliveira e Antônio Andrade, que dispõe 



sobre a política estadual de desenvolvimento sustentado da cadeia 
produtiva do algodão e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Política 
Agropecuária opinou por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização 
Finance1ra opinou pela aprovação do projeto com a Emenda no 1 , que 
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Política Agropecuária , que opinou pela aprovação da Emenda n° 3 e 
pela rejeição das Emendas n°S 1 e 2. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação. a Emenda n° 3. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Emenda no 3, fica preJUdicada 
a Emenda no 1. Em votação. a Emenda no 2. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica. 
portanto. aprovado, em 1 o turno. o Projeto de Lei no 2.392/2002 com a 
Emenda no 3. À Comissão de Política Agropecuária. 

Votação. em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.087/2002. do 
Governador do Estado. que autoriza o Poder Executivo a celebrar 
contrato de concessão remunerada para uso de espaço fis1co em 
imóveis de propriedade do Estado para fins de propaganda. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
com a Emenda no 1 que apresenta ao vencido em 1° turno. Em 
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação. a 
Emenda n° 1 . Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa) Aprovada. Fica, portanto. aprovado, em 2° turno, 
o Projeto de Lei no 2.087/2002 na forma do vencido em 1° turno com a 
Emenda no 1 . À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1 o turno. da Proposta de Emenda a Const1tu1ção n° 
94/2002, do Deputado Olinto Godinho e outros, que acrescenta e 
modifica na Constituição do Estado artigos relativos à competência do 
Conselho Estadual de Contas dos Municípios. A Comissão Especial 
opina pela aprovação da proposta. Em discussão, a proposta. Com a 
palavra, para discuti-la, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada 
Maria José Haue1sen, demais presentes e telespectadores da TV 
Assembléia, temos novamente apresentada nesta Casa, para 



discussão, a matéria que trata da possível criação do Conselho 
Estadual de Contas dos Municípios. O assunto já foi apreciado e 
rejeitado aqui , e vale a pena levantar novamente o amplo debate que, 
à época, se deu com a presença de representantes de todo o País. 

Há situações na Assembléia de Minas que, espero, passem por 
mudanças. Exemplo disso são as várias propostas de emenda à 
Constituição apresentadas há mais tempo e que não figuraram ainda 
na pauta de nossos trabalhos, enquanto algumas apresentadas 
recentemente já estão em pauta, como essa que trata da criação do 
Conselho Estadual de Contas dos Municípios. 

Vale lembrar que a maioria dessas emendas são de autoria não de 
apenas um Deputado. mas de CPis. Uma delas, por exemplo, 
pretende dar autonomia à perícia oficial no Estado de Minas Gerais. 

Depois de dias, meses e anos de discussão nas Comissões de 
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e das Assembléias do 
País, levantaram-se outras questões consagradas para os que , de 
alguma forma, lidam com os direitos humanos e com a segurança 
pública. Uma delas foi a urgência da tipificação do crime de tortura, 
para impedir tal prática. Temos hoje tipificado o crime de tortura. 
Consagramos também algo importantíssimo, que é a autonomia da 
perícia oficial do IML, do Instituto de Criminalística e de todo o 
processo que é tão importante para trazer luz à justiça. 

No entanto. no caso da Cristiane Ferreira , o inquérito somente foi 
miciado quatro meses após sua morte, já tendo sido violado o local em 
que o corpo foi encontrado, antes da presença da perícia e dos 
cuidados necessários para levantar as questões relativas à morte da 
JOVem. 

Tivemos no ano de 1997, na Assembléia Legislativa, alguns 
gabinetes incendiados, com perda de muitos documentos, inclusive o 
do Deputado lvair Nogue1ra, que era o relator da CPI Carcerária, bem 
como o do Deputado Antônio Júlio. Em meio à apuração desse 
1ncêndio, houve a fuga de Fernando Beira-Mar de uma das delegacias 
de Belo Horizonte. 

Foi feita a perícia no local. Tínhamos informação da Secretaria da 
Segurança Pública de que era um incêndio criminoso. Posteriormente, 
mudou-se o laudo do Instituto de Criminalística, e, até hoje, não temos 
acesso à apuração que foi feita pela perícia do Estado de Minas 
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Gera1s no incêndio ocorndo na Assembléia Legislativa. 

É lamentavel que continuemos com essa situação no nosso Estado. 
A autonomia da perícia oficial é muito importante para que tenhamos 
uma apuração totalmente isenta. 

Onde esta o laudo do incêndio ocorrido na Assembléia Leg1slativa 
em 1997, em que tivemos vánas dependências desta Casa atingidas, 
gabinetes de Deputados destruídos? Passados tantos anos, não 
conhecemos o resultado da apuração dessa perícia. 

Estamos falando de um Poder. do Poder Legislativo do Estado de 
Minas Gerais, que não conhece, não teve acesso a essa perícia nem 
procurou conhecê-la. 

Desde 1998, em seu relatório final . a CPI Carcerária propôs uma 
emenda à Constituição dando autonom1a à perícia oficial no Estado de 
Mmas Gera1s, como acontece em outros Estados. 

Essa matéria não consta na pauta desde 1998. Não conseguimos 
entender a lógica que justifica o fato de matérias como essa, de 2002, 
Ja estarem na pauta em discussão e que uma outra. de 1998. que vem 
sendo apresentada e reapresentada todos os anos, não f1gure na 
pauta de votação desta Casa. Essa é uma questão muito séria. Muitas 
vezes temos de enfrentá-la novamente, como estamos enfrentando 
agora. Cre1o ser uma perda para a segurança pública e. sobretudo. 
para a justiça do nosso Estado. Alguns querem entender que a perícia 
é um instrumento auxiliar para quem preside o inquérito, mas, na 
verdade, não o é. A perícia é auxi liar da justiça, é quem lança luz 
sobre as provas que são levantadas para que a justiça possa 
posicionar-se em relação aos crimes ocorridos. 

Então, em primeiro lugar, exponho essa situação. pois elaboramos 
uma proposta oriunda de ampla discussão, de um trabalho sério 
aprovado pelo Plenário desta Casa, mas que não é colocada em 
votação, em discussão. E outra proposta apresentada por um 
Deputado vem, imediatamente, à pauta de votação da Assembléia. 

Estou falando de uma proposta onunda de uma CPI , em que os 
Deputados trabalharam. Alguns têm problemas de ameaça até hoje 
por causa dessa situação. Lembro-me de Deputados que trabalharam 
nessa CPI e que foram ameaçados, sendo que. de alguma forma, isso 
continua até hoje, como o Deputado João Batista de Oliveira, que, 
durante muito tempo, recebeu ameaças anônimas. Um dos frutos 
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desse trabalho cuidadoso feito pelos Deputados é essa proposta de 
autonomia da perícia oficial. No momento, por exemplo, de uma 
ameaça a um Deputado, essa perícia poderia intervir , procurando 
ajudar e dar garantias de vida a parlamentares que, muitas vezes, 
apuram situações difíceis. 

Também gostaria de lembrar, nesta manhã, uma outra proposta de 
emenda à Constituição oriunda da CPI que investigou a facilitação na 
obtenção de carteiras de habilitação no Estado de Minas Gerais. 
Tivemos oportunidade de discutir isso na Assembléia Legislativa. A 
única Constituição estadual , no Brasil , que determina que a Polícia 
Civil deve licenciar os motoristas, e os veículos é a do Estado de 
Minas Gerais. Nenhuma outra Constituição Estadual prevê isso, mas a 
de Minas Gerais prevê que só a Polícia Civil pode licenciar motoristas 
e veículos. Permanecemos com essa situação consagrada na nossa 
Constituição. Terminado esse trabalho, foi apresentada , pelos 
Deputados da comissão uma proposta de emenda à Constituição, que 
liberava o Estado de Minas Gerais para que outros servidores públicos 
licenciassem veículos e motoristas do Estado. Qual era a idéia? A 
primeira era que liberássemos mais de 500 policias civis , que hoje se 
encontram licenciando motoristas e veículos, para o trabalho de 
segurança pública, o trabalho de rua , dando segurança para a 
população de Minas Gerais. Essa atividade pode ser feita por um 
servidor policial civil e também por um outro servidor. O Estado de 
Minas Gerais precisa do policial civil nas ruas. transmitindo segurança 
para a população, apurando os crimes, os ilícitos ocorridos no Estado. 
A idéia, então, era a liberação para que a Assembléia Legislativa 
apresentasse outra legislação. Qual era a legislação que estávamos 
propondo? Ela estava pronta e originou-se de um estudo profundo 
feito pelos membros dessa comissão, que tiveram acesso às 
legislações de outros países, como Itália. Estados Unidos, Chile. São 
legislações novíssimas, diferentes da de Minas Gerais, que está 
totalmente ultrapassada e que ninguém pode alterar porque está na 
Constituição. Isso foi proposto em 1999 e não veio para votação. 
Então, ela recebe o número 99. A proposta de emenda à Constituição 
apresentada em 1999 não vem para a pauta de votações, na 
Assembléia Legislativa. Essa comissão tem uma legislação nova para 
propor, dando oportunidade para que outros setores do serviço 
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público possam cuidar do licenciamento de veículos e de motoristas. 

Nossa proposta é a de que ficaria na Secretaria da Administração. 
Queríamos, com essa legislação. modernizar esse departamento no 
Estado. Lembro-me dos números, à época. Com praticamente o dobro 
da frota de veículos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais arrecadava 
cerca de R$30.000.000.00 com o licenciamento de veículos e de 
motoristas. enquanto o Rio Grande do Sul arrecadava mais de 
R$200.000.000,00, fazendo o trabalho por intermédio de outro setor 
do serviço público. Se temos o dobro da frota do Rio Grande do Sul , 
nosso Estado deixou. naquele ano, de arrecadar quase 
R$400.000.000,00 com o licenciamento de veículos e de motoristas. 
Nada foi feito. Precisamos votar a proposta de emenda à Constituição, 
viabilizar uma nova leg1slação para o licenciamento de ve1culos e 
motoristas no Estado de Mmas Gerais. 

Por outro lado, está sendo apresentada outra proposta de emenda à 
Constituição, enquanto todas essas outras ficam esquecidas e não 
são postas em discussão. Respeito muito todas as matérias 
encaminhadas pelos Deputados nesta Assembléia Legislativa, todas 
as suas iniciativas neste parlamento, porque entendo a legitimidade 
dos Deputados. alcançada por meio de votos. Representam a 
população deste Estado. Respe1to essas propostas; sem dúvida, têm 
um peso, principalmente propostas oriundas de comissões, 
especialmente de comissões parlamentares de inquérito, quando os 
Deputados são expostos a situações de gravidade. Quando se 
constitui uma comissão parlamentar de inquérito é porque há algo de 
grave. E, quando os Deputados entram nessa discussão, na apuração 
do objeto para o qual foi constituída a comissão. estão correndo risco. 
As propostas que nascem do trabalho das CPis, creio, merecem 
atenção especial no Plenário desta Assembléia Legislativa. 
Infelizmente, não vemos isso. Muitas vezes. as pressões vindas de 
fora impedem que sejam votadas matérias importantes para a 
modernização do Estado. Especialmente quanto às matérias 
referentes à segurança pública no Estado de Minas Gerais, as 
legislações que temos são umas de 1940. outras do tempo da 
d1tadura militar, em 1968, 1969. 

Somente este ano, depois de tantos anos, pudemos mudar o Código 
Disciplinar dos Militares do Estado de Minas Gerais. Houve várias 



modificações, e sabemos das dificuldades para votarmos esse 
código, que estava totalmente ultrapassado. Agora, a Assembléia 
Legislativa constitui uma Comissão de Segurança Pública. Espero que 
as propostas dessa Comissão encontrem apoio no Plenário, porque 
precisamos de mudanças. Temos uma estrutura concebida na década 
de 40, no século passado. A Assembléia não tem coragem de discutir 
essas mudanças. Um dos frutos do trabalho daquela CPI foi essa 
proposta de emenda à Constituição. 

Houve a CPI que apurou denúncias de facilitação na obtenção das 
carteiras de habilitação, também resultando em uma proposta de 
emenda à Constituição que pretendia propor uma legislação 
novíssima, com auditorias permanentes para impedir fraudes e 
facilitação na obtenção da carteira de habilitação no Estado. 
Infelizmente, não podemos discutir essa questão na Assembléia 
Legislativa, mas podemos discutir outras questões que estão na 
pauta. 

Depois de rejeitada na Assembléia , foi novamente apresentada a 
proposta de criação de um Conselho Estadual de Contas para os 
municípios. Anteriormente, manifestamo-nos contrários à constituição 
desse conselho, assim como nos manifestaremos novamente 
contrários, com argumentações e exemplos claros. uma vez que 
tivemos oportunidade de nos debruçarmos cuidadosamente sobre 
essa questão na Assembléia Legislativa. A Assembléia convocou uma 
discussão nacional sobre esse tema, que foi muito discutido no 
Plenário, com a presença de Deputados do Brasil inteiro. Quero 
resgatar toda a discussão que ocorreu naquele momento e que levou 
a Assembléia a rejeitar tal proposta. 

Com muito carinho registro a presença do ex-Vereador Deley, de 
Patrocínio, nas galerias do Plenário desta Casa. 

Enfrentamos dificuldades para incluir na pauta matérias que 
provocarão mudanças em setores importantes do Estado de Minas 
Gerais, dando oportunidade de maior arrecadação. o que faria que o 
Estado tivesse uma situação melhor. Por outro lado, essa matéria é 
imediatamente posta em discussão e votação. Gostaria que fosse 
dispensada a mesma atenção às matérias propostas por comissões 
em que trabalhamos arduamente. Ao primeiro sinal de pressão 
externa, não conseguimos votar a matéria. A situação no Estado de 



Minas Gerais é completamente diferente do resto do País, no que 
diz respeito ao licenciamento de veículos e motoristas. Apenas nosso 
Estado adotou esse procedimento. 

Em vez de termos policiais nas ruas enfrentando o cnme, dando 
segurança para a população, temos mais de 500 policiais licenciando 
motoristas, licenciando veículos. num desvio claro da função policial. 
Acontece que não conseguimos discutir essa materia na Assembléia 
Legislativa. Não conseguimos discutir a autonomia da perícia oficial e 
colocar essa matéria na pauta. Repito , matéria que foi fruto de CPis e 
que deveriam receber o respeito deste Plenário. Todos que participam 
de uma CPI sabem das dificuldades e do risco permanente que irão 
correr. Essas matérias deveriam receber atenção imediata do 
parlamento. porque são situações especialíssimas. Os Deputados 
avançam nas apurações. passam a conhecer a maténa. documentos. 
e a propor, mas. depois da proposta . não recebem apoio. 

Agora, a Proposta de Emenda à Constituição n° 94, que não é de 
1998, de 1999, é de 2002, já está na pauta para discussão. Como 
d1sse anteriormente. trata-se de matéria que já foi discutida. 

Alguns Estados do nosso País têm o Conselho de Contas dos 
Municípios. As dificuldades colocadas pelas pessoas que já discutiram 
essa matéria na Assembléia Legislativa são muitas. como o gasto que 
será despendido com a criação de mais essa estrutura nos Estados. 

A ineficiência desses Conselhos em outros Estados foi discutida 
exaustivamente num grande debate promovido por esta Casa, com a 
participação dos Presidentes dos Tribunais. dos Conselhos MunicipaiS 
de Contas e do Presidente da Associação dos Servidores dos 
Tribunais de Contas do nosso País. Tudo foi mostrado com muita 
argumentação. Ao final , os Deputados estavam convencidos - ainda 
continuo - de que não deveriam apo1ar essa maténa. 

Quero resgatar nos anais desta Casa toda a discussão ocorrida 
naquele momento. Quero voltar à tribuna hoje à tarde com esses 
documentos e dar subsídios aos Deputados e Deputadas para que 
possam votar e conhecer mais profundamente essa matéria. Durante 
os próximos dias, teremos a oportunidade de debater essa matéria em 
1 o e 2° turnos. 

Lembro-me de que. no momento em que fo1 proposta aquela 
emenda à Constituição, alguns diziam que havia. por parte do Tribunal 
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de Contas de Minas Gerais, demora em enviar informações. No ano 
passado fiz a solicitação ao referido Tribunal das contas do Município 
de Belo Horizonte. Temos informações de que a Prefeitura de Belo 
Horizonte não aplica sequer 25% em educação. E vimos agora uma 
proposta da Prefeitura de Belo Horizonte, uma ADIN contra um artigo 
da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte que obriga o Prefeito 
a usar nunca menos do que 30% do orçamento da Prefeitura de Belo 
Horizonte em educação. Ao apresentar essa ADIN, a Prefeitura de 
Belo Horizonte quer apagar o passado. Como a ADIN tem poder 
retroativo, a Prefeitura quer apagar os anos anteriores em que não 
investiu 30°o na educação. Espero essas informações até hoje. Se 
elas não vêm porque falta estrutura, falta pessoal , temos que dotar o 
Tribunal de Contas do Estado de mais condições para fazer o seu 
trabalho. Vimos, em outros Estados, que esse conselho não atende à 
expectativa para a qual foi criado. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)·- Deputado João Leite, devo 
confessar que não acompanhei todo o seu encaminhamento, mas em 
alguns pontos estamos de acordo. Há oito anos estamos tentando 
sensibi lizar toda a classe política e até mesmo o Congresso Nacional 
para as urgentes e necessárias modificações que precisam ser feitas 
no modelo do Tribunal de Contas que existe hoje. As distorções 
existentes são muito grandes. Por exemplo, por que um Conselheiro 
do Tribunal de Contas tem que ser indicado apenas pela Assembléia 
ou pelo Governador, se ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo? 
E deveria funcionar muito mais como órgão técnico de assessoria do 
que quase com um Poder, como é hoje. 

Em segundo lugar, V. Exa. sabe que para se convocar um auxiliar 
do Poder Legislativo, um Conselheiro para vir a esta Casa, temos que 
ter 26 assinaturas. Então. ele não é mais um órgão auxiliar do Poder 
Legislativo. E cada vez que precisei do Tribunal de Contas, como 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, não obtive 
nenhuma ajuda daquele órgão. 

Por que não fazer o concurso para Auditores do Tribunal de Contas? 
Os que lá estão são de recrutamento amplo, limitados no poder de 
investigar, de auditar as contas. Acreditamos que a reformulação do 
Tribunal de Contas faz-se necessária. É possível chegarmos à 
conclusão de que o Tribunal de Contas dos Municípios seja um setor 
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do Tribunal de Contas. Criar outro com os VICIOS existentes 
acarretaria a duplicação do problema ex1stente em Minas Gerais. 
Recentemente, vimos o Tribunal de Contas de São Paulo em atrito, 
pois é outro "faz-de-conta". 

O Poder Legislativo tem a responsabilidade de reformulá-lo. mas 
não criando outro Tnbunal de Contas dos Munic1p1os, sem discutir 
seus graves problemas. Há uma distorção nos Tribunais de Contas do 
Acre e de Brasília, que apresentam o mesmo número de Conselheiros 
que o de Minas Gerais. Essa discrepância precisa e será corngida , 
talvez com a ampliação do número de Aud1tores por intermédio de 
concurso público. Não podemos fazer de conta que está tudo bem. A 
Casa tem de se debruçar sobre essa questão. mas não no final desta 
legislatura. Há que se fazer ampla d1scussão para descobnrmos as 
rea1s necessidades e os melhores mecanismos de controle do gasto 
público. Parabéns a V. Exa. 

O Deputado João Leite• - Obrigado, Deputado M1guel Martini, pela 
grande contribuição com esta discussão, trazendo-lhe mais 
argumentos. Se1 que V. Exa. se inscreverá para discutir essa matéria 
tão importante. 

O Supremo se manifestou quanto à competência do Ministério 
Público em relação aos crimes cometidos por Prefeitos. Precisamos, 
cada vez mais, de uma estrutura que possibilite à população confiar 
em que as contas dos municípios sejam apreciadas cuidadosamente. 
Fiz solicitação ao Tribunal de Contas relativamente à Prefeitura de 
Belo Horizonte, que não aplica sequer 25°1o em educação. O Prefeito 
apresentou uma ação direta de inconst1tuc1onalidade para apagar o 
passado. Segundo a lei orgân1ca, o Prefe1to não pode aplicar menos 
de 30%. Como não aplicava nem 25% e a ação direta de 
inconstitucionalidade tem poder de retroagir, apaga-se o que 
aconteceu anteriormente. Aguardo as informações do Tribunal de 
Contas, pois aprec1aram todas as contas de Belo Honzonte. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - O modelo atual dá a 
oportunidade de os Conselheiros escolherem quais contas serão 
auditadas. 

Temos informações de que houve momento em que o ex-
Governador Newton Cardoso teve a maioria dos Conselheiros. E as 
contas dele, do primeiro mandato de Prefeito, ainda não tinham sido 
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analisadas. Assim, percebemos que é um "tribunal de faz-de-
contas", porque passado determinado período, prescreve-se, e não se 
faz mais nada. Assim , vamos gerar mais impunidade. 

O Poder LeQislativo caminhou diferentemente ontem quando votou o 
Conselho de Etica, acabando com a imunidade parlamentar. Isso dará 
mais segurança à população de que o Poder Legislativo vai 
representar e defender os interesses do povo, ficando mais aberto à 
fiscalização. Com o Tribunal , é o contrário. Se o Prefeito é amigo e 
acertou com o Conselheiro, ou se as forças políticas acertaram isso. 
acabou. 

V. Exa. acaba de dizer que no Tribunal haverá um fórum especial 
para os Prefeitos e que o Ministério Público não poderá mais mover 
ação. Sabemos que as Câmaras Municipais no interior aprovam tudo, 
é fácil para o Prefeito. Ele acerta com a maioria e faz tudo o que quer. 

Estamos assistindo no Município de Santa Luzia às barbaridades, 
aos absurdos que o Prefeito Calixto está cometendo naquela 
administração. Ele acerta as obras, os interesses dos Vereadores e 
está resolvido com a Câmara Municipal. Como é que vamos ter uma 
segurança maior de que o dinheiro público será bem aplicado? 

Queria trazer não só a questão de Belo Horizonte , mas de todos os 
municípios onde não há interesse político de investigar. Por isso, 
defendemos um novo modelo para o Tribunal de Contas. Temos de 
fazer uma profunda discussão para um modelo que dê ma1s agilidade 
ao processo, e que seja um órgão muito mais técnico do que político. 

Se órgãos encarregados de nos dar assessoria, como é o Tribunal 
de Contas, prestarem bem seus serviços, poderemos desempenhar 
bem o nosso trabalho. 

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Miguel Martini. Sua 
proposta contribui para discutirmos o trabalho feito pelo Tribunal de 
Contas. Já havia sido de todo convencido, quando essa proposta foi 
apresentada aqui, de que criaremos mais um conselho que não 
atende ao Estado, porque traz as mesmas limitações que o Tribunal 
apresenta. 

Em 19/6/2001 fiz o seguinte requerimento ao Tribunal de Contas: "O 
Deputado que este subscreve vem perante V. Exa. , respeitosamente , 
requerer sejam informados os valores aplicados mensalmente pela 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte na área da educação nos 



últimos oito anos, bem como a alocação dos recursos. 
Atenciosamente, Deputado João Leite." Foi recebido, com protocolo 
do Tribunal de Contas do dia 20/6/2001 . e até hoje não obtive 
resposta . 

Há a idéia de que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da 
Assembléia , mas quem auxilia demora tanto tempo para responder? 
Será que ainda terei essa resposta sobre o que a Prefeitura de Belo 
Horizonte investiu na educação? A Informação que tenho do própno 
Tribunal de Contas é que ela não aplica nem os 25% que a 
Constituição Federal determina, quanto mais os 30% que a Lei 
Orgânica do Município de Belo Horizonte determinava. Aguardo ainda 
que o Tribunal de Contas responda essa solicitação fe1ta em 
20/6/2001 . 

Além desse ofício, estou levantando todo o debate ocorrido na 
Assembléia Legislativa quando da apresentação dessa proposta. que 
fo1 rejeitada pela Casa. Quero ter a oportunidade, nesta tarde, de 
retornar à tribuna para trazer essas informações para que todos os 
companheiros tenham a possibilidade de posicionar-se quanto a essa 
matéria. 

Gostaria que tivéssemos mais tempo, porque tenho de reconhecer 
que essa proposta nos dá oportunidade de discutir o modelo que 
temos no Estado de Minas Gerais, que. efetivamente. não está 
auxiliando o Poder LegislatiVO. 

E importante a colocação do Deputado Miguel Martini que propõe o 
concurso público para Auditores, que devem ter total independência 
para realizar seu trabalho no Tribunal de Contas. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Deputado João Leite, 
gostaria de adiantar-lhe que não desejei assinar, ou melhor, ser 
signatário da proposta de emenda à Constituição apresentada. 

Desde o momento inicial em que esse Conselho Municipal de 
Contas foi apresentado. em outra oportunidade, manifestei-me 
contrariamente. Aos colegas que desejavam a minha assinatura na 
emenda solicitei mais tempo para refletir. Preciso saber quais as 
motivações que fariam com que essa proposta fosse apresentada 
novamente na Assembléia Legislativa. 

Preocupa-me a exposição de motivos de V. Exa., porque o Brasil 
entra numa era de mudança com o Presidente Luiz Inácio Lula da 
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Silva. Esperamos que certos comportamentos e procedimentos 
sejam abolidos da vida pública brasi leira. 

Como podemos acreditar num tribunal superior - não me refiro ao 
Tribunal de Contas. refiro-me ao Supremo Tribunal Federal - em que 
Ministros são indicados pelo Presidente da República e muitas vezes 
se comportam , no tribunal , como serviçais de um Presidente que os 
nomeou? 

Cito como exemplo o Ministro Nélson Jobim, Presidente de um 
Tribunal Superior, que fica de plantão em sua casa até as 3 horas da 
manhã para conceder liminar a um candidato a Presidente da 
República. É problema grave o acesso aos Tribunais de Justiça e aos 
órgãos auxiliares como os Tribunais de Contas. 

Parabenizo V. Exa. por discutir esse projeto, porque conhecemos o 
seu comportamento íntegro e independente nesta Casa. Muitas vezes 
Deputados que se comportam de maneira independente são 
rotulados. 

Não é num momento como esse que vou deixar a Assembléia 
Legislativa porque não obtive a votação suficiente para aqui 
permanecer; não é de afogadilho que vou votar qualquer proJeto de lei 
que não esteja de acordo com minha consciência. Vou acompanhar e 
participar dessas discussões porque também quero ser um voto 
presente, mesmo nos estertores do meu mandato nesta Casa. 

Deputado João Leite, quando aqui adentrei , já havia sido colocada 
em discussão a suspensão dos trabalhos no dia de hoje. Lamento que 
continuemos trabalhando num momento em que perdemos um ex-
Deputado da integridade de um Raul Lima Neto, tachado e rotulado 
até como doido. Ele era um Deputado vibrante, cu lto. um Deputado 
participativo. Muitas vezes, seu comportamento dava conotações, 
perante a platéia, perante os pares e a imprensa de que era um 
Deputado excêntrico. Cada um tem uma maneira de ser e agir. E o 
Deputado Raul Lima Neto, dentro de sua empolgação, dentro do seu 
deslumbramento, repousou nesta Casa, fulcrado e sustentado na 
integridade. Essa não podemos tirar do finado. Quero exaltar essa 
integridade do nosso companheiro Raul Lima Neto. Lamento que não 
possamos suspender os trabalhos nesta manhã ou nesta tarde pela 
perda de um ex-Deputado, que, na legislatura passada, empolgou e , 
em certos momentos, maravilhou este Plenário. Em nome de se 
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discutir, entre aspas, matérias importantes. matérias que, na 
verdade, visam atender a interesses de uma minoria, que está sempre 
disposta a mamar nas tetas do poder, tenho de fazer aqui o meu 
protesto. Não é possível que. em nome da mamadeira do poder, não 
possamos suspender uma reunião para homenagear um colega que 
deixa esta vida e passa para outro plano. Deixo aqui o meu repúdio. 
Posso até votar a favor do Conselho de Contas do Município, mas 
lamento que não possamos suspender os trabalhos para homenagear 
um Deputado que recentemente deixou esta Casa. Mu1to obrigado. 

O Deputado João Leite• - Quero agradecer ao Deputado Marco 
Régis e me juntar a esta homenagem ao ex-Deputado Raul L1ma 
Neto, que deu. em sua passagem pela Assembléia Legislativa. uma 
grande contribuição ao Estado. Fo1 um excelente tribuno. Reconheço 
a mtegndade do ex-Deputado Raul Lima Neto. Na sua passagem pela 
Assembléia Legislativa, sempre esteve pronto a defender aquelas 
pessoas que, de alguma forma. tinham suas perdas. Ele sempre se 
colocava ao lado das pessoas sofridas. Lembro-me de uma marca 
que ficou do Deputado Raul Lima Neto, sua luta contra o aumento de 
impostos. Concordo com V. Exa. Lamento não termos tido 
oportunidade de acompanhar todo o serviço que está acontecendo, 
essa homenagem póstuma ao Deputado Raul Lima Neto. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Nessa luta contra os 
impostos. ficou a marca de Raul Lima Neto. Não me esqueço de que, 
na sua empolgação, ao se referir ao termo "lei draconiana", fez uma 
confusão e disse lei draculiana. Mas, na verdade, ele acabou 
acertando, porque a lei era draconiana, de Dracon, mas também era 
draculiana. de Drácula, vamp1resca. sugava o nosso sangue. 

O Deputado João Leite .. - Lembro-me bem disso e quero agradecer-
lhe sua manifestação. Deputado Marco Rég1s. ao contribuir para essa 
discussão com independência. Reconheço a importãncia do seu 
trabalho para Minas Gerais e para a Assembléia, sempre com 
posições tão coerentes. Sei que a sua ausência será apenas por um 
tempo. porque é do trabalho de homens como o Deputado que Minas 
precisa. A sua trajetóna demonstra a vida vitoriosa de homem público. 
governando tão bem a sua Muzambinho e com essa passagem tão 
marcante pela Assembléia Legislativa, com integridade e coerência. 
Muito obrigado pela sua contribuição para este debate que realizamos 
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hoje. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, são essas as argumentações que 
apresentamos nesta manhã. Não há dúvida de que essa questão do 
Tribunal de Contas precisa ser discutida. Mas entendo que este não é 
o melhor momento para criarmos mais um órgão auxiliar da 
Assembléia , especialmente levando-se em conta o quadro que temos 
hoje no Estado, com a situação difícil das finanças públicas e com as 
dificuldades que estão sendo enfrentadas. 

O modelo de Tribunal de Contas que temos realmente necessita de 
uma modificação. Se pudéssemos discutir essa mudança, dotando o 
Tribunal de melhores condições para apreciação das contas do 
Governo do Estado e dos municípios, seria algo interessante e 
faríamos um grande debate na Casa. Mas posiciono-me 
contrariamente à criação de um conselho, e à tarde trarei mais 
argumentos para a discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, esta discussão deve 

permanecer, mas não temos quórum. Por essa razão, solicito a V. 
Exa. que encerre de plano a reunião. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Tendo em vista a 
importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen)- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. 

Portanto, há quórum para a continuação dos nossos trabalhos. Com a 
palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, 
quero dar continuidade à discussão iniciada pelo Deputado João Leite. 
Concordo com a análise feita pelo Deputado e também pelos que o 
apartearam. Essa concordância diz respeito a um processo iniciado 
por ele, mas que terá o apoio do PT, para obstrução da votação dessa 
Proposta de Emenda à Constituição no 94, do Deputado Olinto 
Godinho. Queremos anunciar ao Estado de Minas Gerais e aos 
nobres colegas que o nosso partido também entrará nesse processo 
de obstrução para tentar evitar a aprovação dessa proposta de 
emenda à Consti tuição. 



Em pnmeiro lugar, quero dizer que há uma concordância geral no 
PT sobre a necessidade de uma mudança mais global no Tribunal de 
Contas do Estado. que precisa passar por uma alteração profunda. 
Acho que essa opinião é um consenso na Casa. A proposta do 
Deputado Olinto Godinho tem o objetivo de alterar o Tribunal de 
Contas e, nesse sentido. tem nossa concordância. 

Mas, para que essa alteração aconteça. é prec1so que se faça um 
amplo debate. Diria, em outras palavras, que é necessário acabar com 
o Tribunal de Contas na forma em que existe e criar outro, para que a 
análise das contas seja realmente feita. 

Na realidade. a maioria das contas dos 853 municípios mineiros não 
são analisadas. A análise é feita quase por amostragem. evidenciando 
falha no sistema do Tribunal. E tudo isso sem cons1derar os incêndios 
que costumam destruir contas Inteiras que devenam ser julgadas. 

Concordo com o Deputado Miguel Martini em que, na próx1ma 
legislatura, realizemos um seminário sobre o Tribunal de Contas, 
discutindo como deve ser seu funcionamento, sua estrutura, como 
poderá gastar menos e ser mais eficiente. 

A emenda do Deputado Olinto Godinho não propõe a alteração 
completa do Tribunal de Contas, apenas acrescenta à Constituição a 
criação do Conselho Estadual de Contas dos Municípios. Esse é o seu 
problema.Numa estrutura que, no meu entender, é viciada e precisa 
passar por profunda alteração, não convém criar um penduricalho e 
inchar ainda mais o seu quadro. Por isso, discordo da proposta do 
Deputado Olinto Godinho. Fui um de seus signatários, mas para que 
tramitasse na Casa e nos abrisse a oportunidade de fazer uma análise 
completa da estrutura do Tribunal de Contas e de propor sua 
transformação. 

Da maneira como está sendo proposta, a emenda não deve 
prosperar. Deveria apontar a necessidade de modificação do Tribunal 
de Contas de Minas Gerais e não o faz. Como já disse, tal 
modificação não se concretizará se acrescentarmos penduricalhos a 
uma estrutura falida. O Conselho Estadual de Contas do Município 
acolheria sete novos Conselheiros. aumentando, assim, o gasto do 
Tribunal de Contas e penalizando ainda mais o eràno. 

A título de esclarecimento, farei a leitura de alguns artigos da 
Constituição do Estado que a emenda vai modificar e dos que 



pretende acrescentar. 
E essas alterações são, em especial, no art. 76, ··a'', em que se 

acrescenta a competência do que seria esse Conselho Estadual de 
Contas dos Municípios. Vai. praticamente, copiar aquilo que o Tribunal 
de Contas já faz, mas que passaria a ser, também. contas dos 
municípios, verificada através desse Conselho Municipal. 

Portanto, essas competências seriam as mesmas que o Tribunal já 
tem: parecer prévio sobre a prestação anual de contas da 
administração financeira dos municípios, elaborada em 90 dias 
contados do seu recebimento; encaminhamento à Câmara Municipal e 
ao Prefeito do parecer sobre as contas; sugestão de med1das para a 
final apreciação da Câmara; julgamento das contas dos 
administradores e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos das administrações direta e indireta dos municípios, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder 
público municipal , e das contas que derem causa a perda, extravio ou 
sobre-enriquecimento de que resulte prejuízo ao erário. 

Acrescenta, ainda, ao art. 76: ''Apreciar para fins de registro a 
legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título nas 
administrações direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de 
provimento em comissão, bem como a legalidade das concessões de 
aposentadorias e pensões. ressalvadas as melhorias posteriores que 
não alterem o fundamento legal do ato concessório''. 

Também acrescenta como tarefa desse Conselho Estadual de 
Contas que se pretende criar: "Realizar, por iniciativa própria da 
Câmara Municipal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e 
auditorias de natureza contábil. financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial nas unidades administrativas da Câmara Municipal, do 
Poder Executivo Municipal e das demais entidades referidas no item 
111". 

E, assim, existem outras funções que são postas para esse 
Conselho Estadual de Contas dos Municípios. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Acredito que, como V. 
Exa. já afirmou , e haverá oportunidade de aprofundar esta discussão, 
esse modelo do Tribunal de Contas precisa ser profundamente 
modificado. A palavra deveria ser essa mesma, extinguir esse Tribunal 
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e discutir um novo modelo em que, realmente. se exerça a 
fiscalização dos atos, dos agentes, enfim, dos órgãos que manejam 
recursos públicos. 

Sugiro a V. Exa .. pois esta é uma discussão de que todos os 
Deputados deveriam partic1par e percebemos que não existem 
Deputados nem para continuar a discussão, que peça o 
encerramento. de plano, da reunião. 

O Deputado Rogério Correia - Deputado Miguel Martini , agradeço a 
sugestão de V. Exa .. porque, realmente, esse tema precisa ser 
aprofundado e, para isso, é preciso que os Deputados estejam em 
Plenário. 

O próprio Conselheiro Sylo Costa chegou a sugerir que o Tribunal 
de Contas fosse ext1nto, dando mostra de que. do 1e1to que está. não 
pode continuar funcionando. Mas não podemos emendar mais um 
Conselho em seu interior. para legitimar aquilo que achamos que deve 
ser profundamente alterado. 

Para que essa alteração seja feita é preciso que tenhamos uma 
grande discussão, um seminário para saber o que deve ser feito com 
o Tribunal de Contas. como ele deve ser alterado A verdade é que 
deve-se cnar outro. A estrutura do Tribunal de Contas não ajuda em 
nada, uma vez que as contas são analisadas sempre de forma 
política. Aparecem várias ressalvas técnicas, e, ao f1nal , a aprovação 
das contas depende do Prefeito ou do Governador. 

Assistimos a isso agora. na prestação de contas do ex-Governador 
Eduardo Azeredo, em que há um monte de ressalvas técnicas 
rmportantes feitas , inclusive de desvio de verbas do FUNDEF. Tudo 
1sso foi posto no intenor do parecer que, no final, diz que, apesar das 
ressalvas, aprova as contas. Se é para haver um JUlgamento polítiCO, 
Ja basta esta Casa. a Assembléia Legislativa. para fazer esse papel. 
Para que o Tribunal de Contas fará um julgamento político? Deve ser 
um julgamento técnico, e, assim, seus funcionários deveriam ser 
tecnicos aprovados em concurso público para que orientem as 
Prefeituras. fiscalizem e remetam às Câmaras Municipais e a 
Assembléia Legislativa pareceres técnicos, cuja análise levaria em 
conta fatores políticos. Não deveriam permitir que isso seja feito pelo 
Tnbunal de Contas, dando a eles todo esse caráter político de 
formação do Tribunal por ex-Deputados ou Deputados que saem 



desta Casa e passam a ter um mandato vitalício. Esse modelo está 
falido e precisa ser completamente modificado. Acrescentar mais 
Conselheiros não resolve o problema na análise crítica que fazemos 
do conse lho do Tribunal de Contas. Afinal , há um pensamento geral 
de que sua atuação tem s1do inócua. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, constato que não há 

quórum no Plenário e, para que aprofundemos nesse assunto com 
mais Deputados, pediria a V. Exa. que, se possível , terminasse de 
plano a reunião e resguardasse o meu tempo. Assim, hoje, na parte 
da tarde, continuarei fazendo essa discussão para sensibilizar os 
Deputados pela rejeição dessa emenda à Constituição. Quem sabe 
podemos agendar um seminário sobre o Tribunal de Contas, como foi 
sugerido pelo Deputado Miguel Martini? Assim, realizaríamos uma 
análise bastante crítica e aprofundada do que queremos com o 
Tribunal de Contas no Estado de Minas Gerais. Buscaremos, aliás, 
modelos existentes em outros Estados em que esse órgão funciona 
melhor. Na verdade, extinguimos esse e criamos um outro tipo de 
órgão que deverá ser discutido por esta Casa Legislativa. 

Então, peço a V. Exa. que termine a reunião de plano. Na parte da 
tarde, com mais Deputados, talvez possamos, quem sabe, retirar essa 
emenda à Constituição e convocar um amplo seminário sobre o 
Tribunal de Contas, a ser realizado por esta Casa Legislativa. É esta a 
minha solicitação, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Agostinho Silveira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. que, 

somados aos 1 O em comissões, perlazem o total de 33 Deputados. 
Portanto, há quórum para a continuação dos nossos trabalhos. Para 
continuar a discutir a matéria, com a palavra, o Deputado Rogério 
Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, continuarei a 
obstrução para tentar sensibilizar os Deputados para a necessidade 
de uma discussão mais profunda sobre o Tribunal de Contas e sobre 
a alteração mais incisiva desse órgão, e não seu reforço por meio da 
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criação de um Conselho Estadual de Contas dos Municíp1os. 
conforme prev1sto nessa emenda a Constituição. composto por ma1s 
sete Conselheiros que deveriam fazer o mesmo serviço que vem 
sendo feito pelo Tribunal de Contas, que todos julgamos ineficaz. 
Portanto. criar mais um conselho no interior de um órgão que não 
funciona fortalece esse órgão. que continua não funcionando. apenas 
gastando ma1s. Por isso achamos que essa emenda não deve ser 
aprovada. Devemos realizar uma ampla discussão com a sociedade, 
fazer um grande seminário na próxima legislatura. Se esse Conselho 
for aprovado, corremos o risco de. na próxima legislatura, decidirem 
extingui-lo. 

Como fruto desse seminário, poderíamos apresentar uma proposta 
mais incisiva de modificação aprofundada no Tribunal de Contas. Os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Miguel Martini têm tratado muito 
da questão do Tribunal de Contas. Acho que na próxima legislatura 
poderemos un1r forças para realizarmos esse semmano na 
Assembléia Legislativa, convidando a sociedade civil para uma 
discussão mais aprofundada sobre o Tribunal de Contas. 

Faremos de tudo para obstruir e para rejeitar esse projeto. Já tenho 
uma emenda engatilhada e. se o processo de discussão continuar. 
pretendo apresentá-la para atrasar o processo, que será remetido de 
volta à comissão. No mín1mo, tentaremos fazer com que não haja 
gasto extra com a criação desse Conselho. Se o Tribunal de Contas 
funciona mal , não faz sentido que gaste mais. 

O Governador Itamar Franco, a pedido do Governador Aécio Neves. 
enviou a esta Casa uma le1 delegada. Com essa lei delegada. o 
Governador Aécio Neves quer enxugar gastos, diminuir o número de 
pessoas a serem contratadas para cargos de confiança no Estado e 
fazer um enxugamento da máquina administrativa. Ora, há como 
aumentar o gasto do Tribunal de Contas quando o Governo manda 
uma lei delegada para enxugar a máquina do Poder Executivo? Isso é 
incoerente. 

Sou contra a lei delegada, pois não sei o que o Governador Aécio 
Neves vai fazer com ela. Tucanos. quando falam em diminuir gasto 
público, em enxugar a máquina administrativa, é porque querem 
sucatear o serviço público. Foi o que f1zeram Fernando Henrique 
Cardoso e o ex-Governador Eduardo Azeredo. Quando falam em 



57 
enxugar a máquina administrativa, já fico arrepiado, pois sei que já 
vem bordoada no servidor público e sucateamento do serviço público. 
Quem sofre com isso é exatamente a população mais pobre, que 
necessita da educação. da saúde pública e dos órgãos do serviço 
público de maneira geral. 

A lei delegada está aí, passando a galope, já está para ser aprovada 
na Comissão de Fiscalização Financeira e vem à tarde para o 
Plenário. Ao mesmo tempo em que se fala em enxugar a máquina do 
Poder Executivo. a Assembléia delega poder ao Governador para 
fazer o que quiser, cria mais sete cargos no Tribunal de Contas, um 
Tribunal falido , que precisa ser profundamente alterado. Não sabemos 
o que ele vai fazer, que secretarias irá extinguir , em que autarquias irá 
mexer, como vai enxugar, se isso vai ser ou não prejudicial. Não 
conheceríamos o conteúdo da tal reforma administrativa, pois seria 
feita por delegação. É uma incoerência, Sr. Presidente. Temos de 
conter esses gastos. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, continuaremos a fazer obstrução. 
Ainda tenho quase meia hora para falar e os Deputados Adelmo 
Carneiro Leão e Miguel Martini também já estão inscritos. Nossa 
intenção é fazer uma vigorosa obstrução. Ao final , vou apresentar 
emenda, pois, assim fazendo, ela volta para a Comissão Especial e 
atrasa ainda mais o processo. 

Assim como a lei delegada está sendo aprovada com uma rapidez 
impressionante, Sr. Presidente, essa proposta de emenda à 
Constituição, que, apesar de ser de novembro de 2002, entra na pauta 
da mesma forma. Agora, há um outro projeto que não anda de jeito 
nenhum, o plano de carreira da educação. Ele ficou parado 40 dias na 
Comissão de Administração Pública. Já tinha tramitado através de um 
projeto idêntico a esse que apresentei . 

O Governador havia prometido que iria enviar o projeto, e não 
enviou. Então, apresentei um projeto que ficou durante quase um ano 
tramitando. Quando estava pronto para ser votado, o Governador 
enviou o seu , ficando o meu acoplado ao dele e começou tudo de 
novo. Agora, está no 2° turno na Comissão de Educação. Ficou para 
terça-feira uma discussão. Sugeri aos professores que façam uma 
vigília permanente, que até acampem aqui , se necessário. 

Esse projeto é importante. os professores estão com o salário 



defasado, o reaJuste que foi dado favoreceu quem estava no iníc1o 
de carreira , mas quem está no final teve a sua praticamente 
interrompida. É preciso um plano de carreira para estabelecer pisos 
salariais e, através desses pisos, haver a progressão na carreira, tanto 
do ponto de vista horizontal quanto do vertical , para aqueles que 
fizerem curso de mestrado, doutorado e assim por diante. Mas esse 
projeto, que precisa ser aprovado, anda a passos lentos. São dois 
anos de discussão. Não podemos gastar dinheiro com o Tnbunal de 
Contas colocando mais sete Conselheiros e atrasar o projeto de 
implantação do plano de carreira da Educação. 

Se. de fato. a educação é prioridade, o que teríamos que fazer seria 
viabilizar todo o enxugamento para que essa área pudesse ter 
reaJuste. 

Realizou-se o concurso público, foi uma vitória importante que os 
professores tiveram , mas para que os aprovados e os outros que já 
são concursados possam ter um plano de carreira, é preciso aprovar 
esse proJeto, o que signif1cana a valorização da educação como um 
todo. 

Vejo duas incoerências na discussão dessa questão do Tribunal de 
Contas. Na verdade, é um órgão que precisa ser extinto. Está-se 
criando um conselho com mais sete conselheiros, aumentando gastos 
para um órgão falido. Ao mesmo tempo, tramita como um ra1o uma lei 
delegada que não sabemos em que consistirá, quais as mudanças 
que acarretará, e lentamente tramita o plano de carreira dos 
professores. Esperamos que na terça-feira haja uma conclusão na 
Comissão de Educação, para que o projeto venha a Plenário quarta-
feira. Pediria ao Presidente Antônio Júlio que o colocasse na pauta do 
Plenário para a reunião de quarta-feira. Esperamos convencer os 
Deputados a não deixar tramitar esse projeto até a realização de um 
amplo seminário sobre esse assunto, do Tribunal de Contas. 

Sr. Presidente, são muitos os mot1vos que nos levam a nos 
posicionar contrariamente a essa emenda à Constituição e a fazer a 
obstrução que estamos fazendo a essa proposta. Estava, al1ás, 
fazendo a leitura da proposta, para conhecimento do povo mineiro. 

O art. 76, "a'' , modificado, trata da competência do Conselho 
Estadual de Contas dos Municípios. É exatamente a mesma 
competência do Tribunal de Contas atual, a mesma estrutura viciada. 
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Não poderá ser formado por pessoas com cargo vitalício. viciando-
se em analisar as contas prejudicialmente. Os cargos vitalícios 
deveriam ser extintos, e não, ao contrário, serem criados mais sete. 
Ao lermos a proposta, constataremos que as competências são as 
mesmas. (- Lê:) 

- A Proposta de Emenda à Constituição no 94/2002. lida pelo 
Deputado Rogério Correia, fo1 publicada na edição do dia 21 /11 /2002. 

O Deputado Rogério Correia - Portanto, o Tribunal de Contas ficou 
anos e anos sem remeter suas contas a esta Casa. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia- Sr. Presidente, V. Exa. pode constatar 

que , além de nós três: o Deputado Álvaro Antônio , V. Exa. e eu, que 
falo da tribuna, estão presentes os Deputados Olinto Godinho e Elaine 
Matozinhos. Somos cinco em Plenário. Solicito a V. Exa. que termine 
de plano a reunião porque não há quórum para que continuemos a 
discussão. Não gostaria de continuar falando com o Plenário tão 
vazio. Já são 11 h20min, e, pelo visto, não haverá quórum para 
continuação dos trabalhos. 

Gostaria que o tempo que ainda tenho pudesse ser usado à tarde, 
com mais Deputados, que escutassem minha argumentação contrária 
à essa proposta de emenda à Constituição. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. 

Portanto, há quórum para a continuação dos nossos trabalhos. Para 
continuar a discutir a matéria, com a palavra, o Deputado Rogério 
Correia. 

O Deputado Rogério Correia- Quando V. Exa. fazia a chamada dos 
Deputados, continuei lendo a justificação da proposta de emenda à 
Constituição. Nela constam as funções que esse Conselho de Contas 
do Município teria. As funções são importantes, mas não funcionam 
com o atual Tribunal de Contas. Conversei com o Deputado Rêmolo 
Aloise e vou discutir o assunto com a Bancada do PT. Estou querendo 
apresentar, juntamente com o Deputado Rêmolo Aloise, uma proposta 
de emenda à Constituição para extinguir o Tribunal de Contas atual. 
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Quero ver se faço isso ainda hoje. Essa proposta extinguiria o 
Tribunal de Contas e daria um tempo de seis meses para a 
Assembléia Legislativa criar algo que vá funcionar, ou seja, não pode 
haver cargo VItalício. não pode haver os vícios que existem hoje. 
Quem sabe, poderíamos ter ma1s Conselheiros com um custo menor? 
Teria de ser algo que funcionasse realmente , exammasse. de fato. as 
contas dos municípios. Do Jeito que está, não há condições de se 
fazer uma s1mples reforma no atual aparato do Tribunal de Contas. 
Acho que a única forma de fazer isso é estabelecer o período de sua 
extmção. e, neste período de seis meses, fanamos um amplo 
seminário para apresentar uma proposta de funcionamento real para o 
Tribunal de Contas. 

O Deputado Rêmolo Alo1se (em aparte)" - Gostaria de que a 
proposta fosse um pouco ma1s abrangente. Nesse período de 
extinção, poderíamos estabelecer a criação de uma comissão para 
discutir a matéria, desde que seja aprovada a extinção. 

O Deputado Rogério Correia - Acho que são convenientes uma 
comissão e a realização de um seminário para discussão ampla com a 
sociedade c1vil. Aí, sim, passaríamos a discutir qual modelo serve para 
Minas Gerais. Acho que não há outra solução, não há como fazer 
emenda nessa questão que já existe. O Deputado Adelmo Carneiro 
Leão é um estudioso desse assunto; aliás Já fez análise aprofundada 
das contas que o Tribunal enviou a esta Assembléia depois de muito 
tempo. A constatação é que há uma série de modificações que 
deveriam ser feitas até para que ele prestasse contas à Assembléia. 
Nem isso ele pode fazer. F1ca fechado, parece uma ··caixa-preta··. 
Ninguém descobre como abri-la. Não há outra mane1ra. a não ser a 
extinção do órgão, nos moldes que achamos que deva funcionar. Se o 
próprio Conselheiro Silo Costa diz que, a ficar do je1to que está, seria 
melhor acabar, por que devemos perpetuá-lo, acrescentar-lhe um 
conselho dentro da mesma estrutura? Vamos pensar o que deve ser o 
Conselho de Contas realmente. Acho que cargo vitalício deve ser 
completamente liquidado. Como se deve dar a escolha dos 
Conselheiros? 

Um percentual desse deveria ser definido por concurso público? 
Penso que sim. O salário seria digno, mas determinado, não seria 
absurdo. E se poderia até diminuir o gasto atual do Tribunal de 
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Contas, que está pedindo R$180.000.000,00 para o próximo ano. O 
Tribunal tem sete Conselheiros apenas, e, se compararmos aquele 
órgão com a Assembléia , o gasto, lá, é muito maior que o que temos 
aqui, proporcionalmente. 

É um órgão que realmente não se sustenta. Uma análise mais 
apurada não permite que continue funcionando da forma como vem 
operando. E, para se fazer uma mudança estrutural, somente 
tomando-se uma medida mais radical. Eliminaríamos esse que já 
existe e, a partir daí, faríamos uma discussão séria nesta Casa, 
ouvindo a sociedade civil , observando modelos de outros Estados, 
fazendo uma análise mais detalhada do Tribunal de Contas. 
permitindo, portanto. a sua extinção e a criação de outro. Aí 
estaríamos fazendo uma moralização completa do Tribunal e dando-
lhe transparência , a fim de que a opinião pública soubesse como ele 
funciona. E resolveríamos esse problema. 

Para que essa proposta vingue, precisa de 26 assinaturas. Espero 
que tenhamos prazo para fazer essa discussão na Casa. Já adiantei 
que vou apresentar emenda para atrasar o processo, mas é 
fundamental que a obstrução continue acontecendo no Legislativo. A 
Bancada do PT, junto com o PSB e, creio, com outros Deputados, 
ouvirá o nosso clamor e manterá o processo de obstrução, até para 
que o debate seja feito e a emenda, preparada. Fecharíamos com 
chave de ouro esta legislatura se conseguíssemos um prazo de seis 
meses para extinção do atual Tribunal de Contas e criação de um 
outro, imediatamente. Esse outro tribunal teria um gasto menor e uma 
funcionalidade muito maior, e, portanto, a Assembléia Legislativa daria 
uma contribuição ao povo de Minas Gerais, que é o que esperamos 
que aconteça. 

Foi bom, Sr. Presidente, poder analisar essa questão por 1 hora, até 
para que a proposta fosse discutida pelos Deputados, que poderão 
expor a sua posição sobre ela durante o processo. Mas estou 
convencido de que, se procedermos à extinção do Tribunal de Contas 
e dermos um prazo para a Assembléia criar um novo, daremos um 
grande passo no sentido de que seja feita uma análise de contas real 
e não fictícia , no chamado "tribunal do faz-de-conta··. Substituir o 
"tribunal do faz-de- conta" por um Tribunal de Contas real é a proposta 
que deveríamos encaminhar nesta Casa. Muito obrigado. 
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O Sr. Presidente - A Presidência comunica que, por decisão da 

família do ex-Deputado Raul Lima Neto, falecido nesta madrugada, o 
corpo será velado no Cemitério Bosque da Esperança. e o 
sepultamento será hoje, às 17 horas. Com a palavra. para discutir, o 
Deputado Adelmo Carne1ro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
estava analisando as informações fornecidas pela imprensa a respeito 
das várias propostas de emenda à Constituição encaminhadas a esta 
Casa e percebi que, lamentavelmente, a Assembléia estabelece a 
ordem de encaminhamento de discussão e votação dessas propostas 
de maneira absolutamente arbitrária, muito mais, parece-me, para 
atender a mteresses privados do que para servir ao interesse público. 

É lamentável que, neste momento em que o povo brasileiro votou 
para mudar, esta Casa insista em trazer velhos problemas já 
carcomidos, desgastados de tantas vezes que vieram aqui e 
retornaram. e contrários aos mteresses público e coletivo. 

Não posso compreender nem adm1t1r que emendas apresentdas ha 
meses, algumas há anos, com o mesmo conteúdo, e outras mais 
preocupadas em dar nova estrutura ao Tribunal de Contas não seJam 
encaminhadas para efeito de discussão e votação. 

Até quando a Assembléia Legislativa va1 insistir em propor projetos 
de lei , alteração na Constituição, para servir a interesses particulares, 
colocando-os acima do bem comum e do interesse coletivo? Que 
responsabilidade têm os partidos e nossos colegas parlamentares ao 
fazerem isso? 

Sr. Presidente, neste momento em que propomos a votação do 
Código de Ética nesta Casa, não constituiria um acinte, uma afronta a 
esse cód1go essa forma absolutamente arbitrária de encaminhamento 
de proJetos às comissões e ao Plenano, para d1scussão e votação? A 
insistência em conduzir projetos dessa forma não seria um motivo a 
mais para que esta Casa ficasse desvalorizada e desprestigiada 
perante a sociedade? 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em abril deste ano houve um 
incêndio no Tribunal de Contas do Estado. As mformações que 
recebemos a respeito desse incêndio - a1nda não totalmente 
esclarecido, pela falta de agilidade e responsabilidade desta Casa - é 
que teria Sido preparado para queimar arquivos e informações que 



pudessem comprometer pessoas importantes da administração 
pública, do Estado ou de prefeituras. 

Não é possível que, há mais de sete meses, a Assembléia 
Legislativa ainda permaneça silenciosa - tendo instituído comissão 
especial composta de três Deputados - diante de fato tão dramático e 
sério ocorrido no Tribunal de Contas. Até quando isso continuará? 

Seria correto que a Assembléia Legislativa. logo após as eleições. 
em função da manifestação da vontade do povo de Minas, tomasse 
medidas mais responsáveis e mais aprofundadas para revelar os 
graves problemas deste Estado. Não é constituindo novo Tribunal de 
Contas, Tribunal de Contas do Município ou novas estruturas que 
vamos superar os graves problemas que afetam a vida do povo de 
Minas Gerais. 

Lamento profundamente. manifesto aqui o meu desagrado com esta 
Assembléia e com os responsáveis pelo encaminhamento desta 
proposta de emenda à Constituição dessa forma, atropelando outras 
propostas que foram encaminhadas em períodos anteriores. 

Sr. Presidente, no dia 22 de agosto deste ano apresentei a esta 
Casa uma proposta de emenda à Constituição que trata exatamente 
da organização do Tribunal de Contas do Estado. 

Quero dizer aos Deputados desta Casa que a emenda à 
Constituição que modifica a estrutura do Tribunal de Contas é muito 
mais séria e está muito mais preocupada com a organização do 
controle de contas do Estado do que essa. Parece-me que ela não 
tem a seriedade devida. Não merecemos ter que ficar aqui obstruindo 
para tratar do assunto dessa maneira como ele está sendo conduzido. 
Em agosto deste ano, apresentei uma emenda à Constituição visando 
modificar o controle interno e externo do Tribunal de Contas, 
estabelecer os princípios de segurança jurídica, da juridicidade e 
outras providências. Mas essa emenda até hoje não foi colocada em 
pauta para discussão. 

Recentemente, na Comissão de Fiscalização Financeira, o Tribunal 
de Contas do Estado apresentou o relatório de prestação de contas 
relativo aos anos de 2000 e 2001. T ive a preocupação de me debruçar 
sobre essas contas e vi que lá existem muitas Irregularidades. Muitas 
ações precisam ser tomadas para reorganizar, fortalecer e forçar o 
Tribunal a cumprir seu papel constitucional de órgão fiscalizador do 



Estado. Nenhuma prestação de contas - seja de 2001, e mu1to 
menos a de 2000 - continha informações suficientes para receber a 
aprovação desta Casa. Isso nos conduziu à elaboração de relatórios 
contrários à aprovação das contas do Tribunal. Pude ver, pela análise 
da prestação de contas do Tribunal de Contas, algumas distorções 
extremamente graves, sérias e preocupantes. Vi , por exemplo, que os 
trabalhadores concursados daquele Tribunal não são valorizados na 
mesma dimensão dos contratados em regime de recrutamento amplo. 
Vi que os funcionários efetivos têm salários minguados, apesar de a 
imensa maioria de recursos daquele órgão ser destinada a pagamento 
de pessoal. É paradoxal saber. por exemplo. que uma pessoa 
aprovada em concurso público recebe um salário bruto em torno de 
RS1.150,00, enquanto o gasto total de contas com pessoal daquele 
Tribunal está em torno de R$1 00.000.000.00. Não são os funcioná nos 
concursados, efetivados. dedicados ao serviço de controle de contas 
do Tribunal os que mais ganham. 

Também, por denúncia do Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal 
de Contas, vi que. infelizmente, em função desses salários 
minguados. esses trabalhadores não permanecem durante um tempo 
significativo no Tribunal. A evasão de recursos humanos qualificados 
ali é supenor a 30°'o. Isso enfraquece o Tribunal de Contas do Estado. 
Sobre essa questão, sim, a Assembléia Legislativa deveria preocupar-
se. Deveríamos nos preocupar em organizar um Tribunal de Contas 
que desse conta do controle fiscal do Estado e da fiscalização dos 
órgãos da administração direta e indireta do Governo Estadual e das 
Prefeituras. 

O não-atendimento com a amplitude necessána ocorre por falta de 
um planejamento adequado, de um compromisso maior dos gestores 
do Tribunal de Contas. Sobre isso, no entanto, não se fala quase nada 
nesta Casa. Esta Casa se omite, não reage, não responde. o que a 
enfraquece perante o povo de Minas. Essa situação é inadmissível. 

Parece-nos que o projeto está sendo apresentado para fazer um 
acerto entre os Deputados que perderam o mandato, os suplentes que 
podem voltar à Assembléia Legislativa e aqueles que precisam 
encontrar um lugar adequado diante dos ajustes que esta Casa 
poderá vir a fazer no novo Governo. Não é uma conclusão definitiva, 
mas é uma interpretação possível. 



r,.:; 
Esta Casa, há muito tempo, está levando de maneira lenta 

projetos que são extremamente importantes, urgentes. necessários e 
que resultam de compromissos governamentais. Não andam, não são 
concluídos. 

Estamos vendo a pressa exagerada para se votar o projeto do 
Conselho Estadual de Contas dos Municípios. mas que pressa há 
para votar, por exemplo, o plano de carreira e de cargos e salários? 
Nenhuma. Projetos vêm a Casa, dormem nas gavetas dos relatores e 
tramitam preguiçosamente. Até quando isso? 

Estamos, Srs. Deputados. em tempo de mudança. de acordo com a 
vontade do povo de Minas Gerais. Não é possível que a instituição 
mais importante do Estado democrático de direito, que é a Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, trate algumas questões com tanto 
desprezo e apresse a solução de outras. Não é possível aceitar isso. 

Considerando a relevância que esse tema, tão apressadamente 
trazido a debate, tem para um número significativo de parlamentares. 
informo ao Presidente que só prosseguirei meu pronunciamento se 
houver o número mínimo constitucional de Deputados para a 
continuação dos trabalhos. Todas as vezes que o número se tornar 
inferior, solicitarei o encerramento da reunião. E é o que faço neste 
momento. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito o 

encerramento, de plano, da reunião , por falta de quórum. 
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 

constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados. 

Portanto, não há quórum para a continuação dos nossos trabalhos. 
Encerramento 

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

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 1268 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
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Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vmte e sete de 
novembro de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Leite, Márcio Kangussu, Amilcar Martins (substituindo 
a Deputada Elbe Brandão, por indicação da Liderança do PSDB) e 
Maria José Haueisen (substituindo o Deputado Edson Rezende, por 
indicação da Liderança do PT ), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Márcio 
Kangussu . declara aberta a reunião e. em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado João 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 dest1na a discutir e votar proposições da Comissão e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. 
Salvador de Oliveira Marzano, Diretor-Geral da Penitenciária Nelson 
Hungna. em atenção ao requerimento no 3.471 /2002, encaminhando 
termo de declaração do Sr. José Sales Torres: José Ronald 
Vasconcelos de Albergana. Procurador de Justiça e Coordenador do 
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça na Defesa dos 
D1reitos da Infância e da Juventude de Minas Gerais-CAO-PJIJ/MG; 
Cláudia Lopes Silva Scioli, Promotora de Justiça, em atenção ao 
Requerimento no 3.396/2002. informando da suspensão de repasse 
da verba do Convênio PAC para a creche São José Operário, 
localizada no Município de Cordisburgo, por não ter a referida creche 
apresentado a prestação de contas das últimas parcelas recebidas, 
desta Comissão, publicados no "Diário do Legislativo" em 21 / 11 /2002; 
Márc1o Barroso Domingues. Secretário da Segurança Pública, 
1nformando que autorizou o Sr. Alexandre Alves Liberal para part1c1par 
de audiência pública desta Comissão em 20/11 /2002; Alexandre Alves 
Liberal, Chefe da Divisão de Crimes contra a Vida do Departamento 
de Investigações da Secretaria de Estado da Segurança Pública, 
comunicando que fo1 autonzado pelo titular dessa Pasta a participar 
de audiência pública. em 20/11 /2002; Vittorio Medioli . Deputado 
Federal. informando, em atenção ao Requerimento no 3.446/2002. que 
está acompanhando a tramitação da matéria relativa à revisão do 
Código de Trânsito Brasileiro e da Lei Federal no 9.099, de 1995; 
desta Comissão, publicados no "Diário do Legislativo" em 22/11 /2002; 
Lig1a Julianelli Ferreira, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 
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e Cidadania da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro-
ALERJ , solicitando informações e providências relativas à denúncia 
contra o Sr. Jaime Bonato de Souza, preso na cadeia pública de 
Teófilo Otoni-MG; Central Estadual Contra a Tortura, encaminhando 
cópia dos ofícios enviados às Corregedorias de Polícia Civil e Militar 
para a apuração de alegações de tortura ou tratamento desumano: 
Polic1ais Militares do Sul de Minas, pedindo providências relativas ao 
tratamento desumano e degradante, que vem sofrendo nas mãos de 
determinados comandantes, desde 1996; Telegrama do Sr. Aécio 
Neves, Presidente da Câmara dos Deputados, informando o 
recebimento do Ofício n° 1.490/2002/SGM. que encaminhou o 
Requerimento n° 3.446/2002, desta Comissão, publicado no "Diário do 
Legislativo" em 22/11/2002; carta do Sr. Giniardy W. Barbosa, detento 
da cadeia de Peçanha, pedindo ajuda no seu processo criminal; 
convite aos membros da Comissão do Gabinete da Vereadora Jô 
Moraes da Câmara Municipal de Belo Horizonte. para participarem do 
evento "Atendimento à mulher em situação de violência pelos serviços 
públicos de Belo Horizonte: Avanços e Perspectivas" a realizar-se em 
25/11 /2002; do Instituto Raul Soares para o lançamento do livro "A 
psiquiatria da causalidade, a verdade como causa" de Hélio Lauar. a 
realizar-se em 21 /11 /2002; do Sr. Raul Guilherme Tavares, Gerente 
Regional de Assistência Social do Conselho Regional da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, para participarem das reuniões mensais 
da Comissão Local de Assistência Social ; do Fórum Mineiro de Saúde 
Mental para reunião mensal a realizar-se em 23/11 /2002; da Raquel 
Sabará de Freitas, Gerente Regional de Programas Sociais da 
Secretaria Municipal da Coordenação de Gestão Regional Centro-Sul 
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, para participarem da 
reunião de Geração de Trabalho e Renda do Aglomerado Santa Lúcia 
- vilas Santa Rita de Cássia, Vila Estrela, Esperança e Barragem 
Santa Lúcia, a realizar-se em 25/ 11 /2002; da FHEMIG, para a 
apresentação do fragmento da tese de doutorado de Elisa Alvarenga, 
a realizar-se em 29/11 /2002; e Informativo "Agende", Ano 111 , no 4 -
novembro/2002. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu, em que requer seja 
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expedido ofício ao Comandante-Geral da Policia Militar. solicitando 
informações sobre o mcidente ocorrido no Bairro Santa Efigênia, nesta 
Capital , no dia 25/11 /2002, em que o Sr. Wagner Alves Clemente foi 
agredido pelo Cabo Camilo e por outros militares; e seja convidado o 
MaJOr PM Geraldo Magela. comandante do destacamento da PM em 
Nova Lima. para prestar informações à Com1ssão sobre o fato que 
resultou em abuso de autoridade policial , ocorrido no dia 24/ 11/02 , em 
Raposos, causando a morte de Jov1no Alves Coelho e lesões 
corporais em João de Paula Silva; Edson Rezende e João Leite, em 
que requerem sejam enviados ofícios à Secretana de Estado de 
Segurança Pública, à Secretaria de Estado de Justiça e D1reitos 
Humanos e ao Governador do Estado, solicitando a imediata 
transferência de presos da Delegacia de Cnmes Contra o Patnmõn1o, 
com superlotação; e Durval Ângelo, solicitando realização de 
audiência pública nesta Comissão para debater as possíveis 
irregularidades no processo de desapropriação da área denominada 
Várzea do Moinho, no Bairro General Carne1ro. em Sabará. Cumprida 
a fmalidade 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, 2 de dezembro de 2002 . 
João Leite, Presidente - Carlos Pimenta - Rogério Correia. 

ATA DA 51 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro de 
do1s mil e do1s, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ermano Batista, Geraldo Rezende , Aílton Vilela, Sáv1o Souza Cruz e 
Sebastião Costa, 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 Sebastião Costa, d1spensa 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 des1gnou os relatores Citados a 
seguir: Projetos de Lei n°s 2.442, 2.457, 2.466 e 2.473/2002 
(Deputado Ermano Batista); 2.452/2002 (Deputado Geraldo Rezende); 
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2.462/2002 (Deputado Aílton Vilela); e 2.418 e 2.474/2002 
(Deputado Agostinho Silveira). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia. 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados os pareceres pela constitucionalidade , pela 
jundicidade e pela legalidade, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 
2.405/2002 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de 
redistribuição); 2.444/2002 (relator: Deputado Savio Souza Cruz, em 
virtude de redistribuição) ; e 2.452/2002 com a Emenda n° 1 (relator: 
Deputado Geraldo Rezende). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente- Doutor Viana- Aílton Vilela- Ermano 

Batista. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
REQUERIMENTOS 

Do Deputado Antônio Andrade (2), solicitando que o Projeto de Lei 
no 1.416/2001 deixe de tramitar em regime de urgência; e que seja 
adotado o regime de urgência na tramitação do Projeto de Lei n° 
2.431 /2002, do Governador do Estado. 

Do Deputado Edson Rezende, solicitando seja adotado regime de 
urgência na tramitação do Projeto de Lei no 2.439/2002, do 
Governador do Estado. 

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

Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem, representando 2/3 dos 

membros do Colégio de Líderes, nos termos do § 2° do art. 272 do 
Regimento Interno, acordam em que seja recebido requerimento 
solicitando regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei no 
2.439/2002. 

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2002. 
lvair Nogueira, Líder do BPDP - Agostinho Silveira, Líder do PL -

Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB - Arlen Santiago, Líder do 
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PTB - Sebastião Costa, L1der do PFL - Alencar da Silveira Júnior. 
Líder do PDT - Durval Ângelo, L1der do PT - Miguel Martini, L1der do 
PSB - Ermano Batista. Líder da Mmoria. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 660/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela 

tem por objetivo seja dada a denominação de Euclides Vieira da 
Fonseca à Escola Estadual do Bairro Sagrada Família, situada no 
Município de São Francisco. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Reg1mento Interno, a 
proposição foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão 
colegiado a f1m de ser examinada preliminarmente quanto aos 
aspectos jurídico. constitucional e legal. 

Fundamentação 
O objetivo do projeto configura ato suJeito aos ditames da Lei no 

13.408, de 21 / 12/99, que estabelece cond1ções para se darem nomes 
a bens públicos estaduais. 

De acordo com os arts. 1 o e 2° dessa lei , a denominação de 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado será 
atribuída por lei . e a escolha recairá em nome de pessoa falecida que 
se tenha destacado por notónas qualidades e relevantes serviços 
prestados à coletividade, observada a correlação entre a destinação 
dos bens que se pretende denominar e a área em que se tenha 
destacado o homenageado. caso tenha s1do pessoa de projeção em 
âmb1to local. 

Cumpre esclarecer que, se, por um lado, tais requisitos foram 
plenamente atendidos, conforme se constata da leitura da 
documentação apensa ao projeto, por outro, o relator deste, a partir de 
solicitação à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração. foi Informado de que a Secretaria de Estado da 
Educação- a quem, evidentemente, esta vinculado o estabelecimento 
- se opõe à pretendida mudança de nome. 

Compreende-se que o posicionamento desse órgão decorre do 
respeito ao pronunciamento do Colegiado da Escola, contrário à 
alteração do nome. 

Ainda que não tenhamos sido informados sobre o motivo dessa 
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manifestação desfavorável à mudança de nome, o certo é que, 
embora o Sr. Euclides Vieira da Fonseca se tenha destacado como 
homem público e sido exemplo de honestidade e seriedade, na 
justificação do projeto não há nenhuma referência a real izações suas 
vinculadas ao referido estabelecimento ou mesmo ao exercício de 
atividade ligada ao setor educacional. 

Dessa forma, podemos ajuizar que a proposição sob comento não 
deve prosperar, pois não atende ao requisito legal consignado no 
parágrafo único do art. 2° da retrocitada lei e aludido no parágrafo 
anterior. 

Conclusão 
Em face do exposto. concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 660/99. 
Sala das Comissões. 3 de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Doutor Viana, relator - Ermano 

Batista - Aílton Vilela. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.175/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado José Braga, o projeto de lei em tela tem por 

objetivo dar a denominação de Professor Adão Pedro Alexandrino à 
Escola Estadual Santo lsidoro, situada no Município de Berilo. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno, a 
proposição foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão 
colegiado, a fim de ser apreciada quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei 

n° 13.408, de 21 /12/99, cujos arts. 1° e 2° e o "caput" do art. 3° a 
seguir transcrevemos, por estabelecerem condições para se dar 
nomes oficiais a bens públicos. 

"Art. 1 o - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio 
público do Estado será atribuída por lei. 

Art. 2° - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em 
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias 
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade. 



Parágrafo ún1co - Será observada a correlação entre a destmação 
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se 
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o 
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local. 

Art. 3° - Não poderá haver. em um mesmo município. mais de um 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com 1gual 
denominação". 

Além do evidente cumprimento da ex1gência emanada do art. 1°, 
temos a esclarecer que. pelo exame da documentação anexada ao 
processo pertinente ao projeto. as demais exigências legais também 
foram , no caso, inteiramente atendidas. 

Convém esclarecer que, consultada por esta Comissão. a Secretaria 
de Estado da Educação, ratificando entendimento sobre a maténa, 
expresso pela comunidade da referida escola, se manifestou 
favoravelmente à pretendida mudança de nome. 

Isto posto. inferimos inexistir óbice à tramitação do projeto sob 
comento. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.175/2002 
na forma apresentada. 

Sala das Com1ssões. 3 de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela , relator - Doutor Viana -

Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.436/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 2.436/2002, do Deputado Antônio Júlio, visa a 

declarar de utilidade pública a Associação de Pa1s e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Divmésia. com sede nesse município. 

Publicada em 1°/11 /2002, ve1o a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois 

anos, tem personalidade jundica, e sua diretoria é formada por 



pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam. 
Assim sendo. depreendemos que ela atende aos requisitos 

constantes na lei que disciplina o processo declaratório de utilidade 
pública. 

Além do mais, o § 2° do art. 25 do seu estatuto prevê que os 
membros de sua diretoria não serão remunerados. e o parágrafo único 
do art. 33 determina que, em caso de dissolução, seu patrimônio 
reverterá em benefício de entidade congênere. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade . pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.436/2002 nos termos em que 
foi apresentado. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Doutor 

Viana - Aílton Vilela. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.457/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por intermédio da Mensagem n° 344/2002, o Governador do Estado 

fez remeter a esta Casa, para exame e deliberação. o projeto de le i 
em tela, que tem por objetivo dar a denominação de Lima Duarte à 
escola estadual junto ao Centro Educacional L1ma Duarte, situada no 
Município de Antônio Carlos. 

Nos termos do art. 103, I, "b", do Regimento Interno, a proposição 
tramita em turno único e será apreciada conclusivamente pela 
comissão a que foi distribuída. 

Nesta fase preliminar de apreciação, compete a este órgão 
colegiado examinar a matéria, atendo-se aos lindes estabelecidos no 
art. 102, 111 , "a", do mesmo diploma. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1 o da Lei no 13.408, de 21 /12/99, reguladora da 

matéria, a denominação de estabelecimento, instituição ou próprio 
público do Estado será atribuída por lei. 

O art. 2° da mesma lei exige que a escolha da denominação recaia 
em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias 
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, os quais 



devem estar correlacionados com a destinação da coisa a ser 
denominada, no caso de pessoa de projeção em âmbito local. Por sua 
vez, seu art. 3° dispõe que não poderá haver, em um mesmo 
município, mais de um estabelecimento. instituição ou próprio público 
do Estado com 1gual denominação. 

Em espec1al, cumpre-nos observar que, conforme comprova 
documento anexado ao projeto, a pessoa a ser homenageada. 
embora não se tenha relacionado diretamente com o educandário ou 
com a atividade docente. destacou-se no âmbito nacional como 
Ministro e Senador do Império. o que configura inteiro atendimento ao 
requisito do art. 2° da citada lei. 

No entanto, a fim de aprimorar o texto do art. 1°, de acordo com o 
princípio de redação leg1slatlva segundo o qual se deve ev1tar o 
enunciado de mformações desnecessárias a formulação da norma 
jurídica, cumpre-nos oferecer emenda à proposição, o que faremos a 
seguir. 

Conclusão 
Em face do exposto. concluímos pela juridicidade. 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.457/2002 com 
a Emenda n° 1, a seguir formalizada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Passa a denominar-se Lima Duarte a escola estadual junto 

ao Centro Educacional Lima Duarte, situada no Município de Antônio 
Carlos.··. 

Sala das Comissões. 3 de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Doutor 

Viana - Aílton Vilela. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.473/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio. o projeto de lei em tela 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitána de Desenvolvimento Rural de Matinha. com sede no 
Município de Pará de Minas. 

Publicada em 22/ 11 /2002, vem a matéria a esta Comissão para 
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exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, ele o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

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

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, 
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, 
razão pela qual não vislumbramos óbice à tramitação do projeto. 

Além do mais, o art. 29 do estatuto da entidade prevê a não-
remuneração dos membros de sua diretoria e o art. 31 prevê que, em 
caso de dissolução seu patrimõnto, será destinado a instituição 
congênere; todavia , objetivando retificar o nome da Associação. 
apresentamos emenda ao projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.473/2002 com a seguinte 
Emenda no 1. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária de Desenvolvimento Rural de Matinha - ACODERUM -, 
com sede no Município de Pará de Minas.". 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende. Presidente - Ermano Batista, relator - Doutor 

Viana - Aílton Vilela. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.474/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 2.474/2002, do Deputado Antônio Júlio, objetiva 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Capoeira 
Grande, com sede no Município de Onça de Pitangui. 

Publicada em 22/11 /2002, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 



A propos1çao encontra-se corretamente instruída com os 
documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública previstos 
na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria. 

Constatamos, pois, que a entidade menc1onada no projeto tem 
personalidade jundica, está em funcionamento há ma1s de dois anos e 
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não percebem 
remuneração pelo exercício de suas funções. 

Além do mais, o art. 14 do seu estatuto prevê que os membros da 
diretoria da Associação não podem ser remunerados pelo 
desempenho de suas funções e o parágrafo único do art. 47 
determina que, no caso de dissolução da entidade, os bens 
integrantes do seu patrimônio reverterão às entidades congêneres 
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. 

Constatamos. assim . que o projeto está bem Instruído. mas cumpre-
nos apresentar-lhe emenda para tornar correto o nome da ent1dade 
que menciona. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade. constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Le1 n° 2.474/2002 com a Emenda n 1. 
apresentada a seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - F1ca declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Povoado de Capoeira Grande, com sede no Município 
de Onça de Pitangui.". 

Sala das Comissões. 3 de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Doutor 

Viana - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.001/2000 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo estabelecer critérios para a criação. a fusão e o 
desmembramento de serviços notana1s e de reg1stro no Estado. 

Publicado em 6/5/2000 no "Diáno do Legislativo", o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública, para receber parecer. 
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A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para a 

emissão do parecer. Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer 
quanto ao mérito da proposição. 

Fundamentação 
A proposição apreciada tem como objetivo modificar os critérios para 

a criação, a fusão e o desmembramento das serventias do foro 
extrajudicial dos ofícios de registros de imóveis e tabelionatos de 
protestos de títulos. O texto do projeto, embora sintético, possui amplo 
raio de abrangência jurídica. administrativa e social. Atingindo 
exclusivamente as duas modalidades de serventias citadas, a 
proposta exclui a referência socioeconômica e estatística como 
necessidade para a criação de novos serviços. O projeto apresenta 
apenas critérios populacionais para a criação de cartórios de registros 
de imóveis e de protestos de títulos, sob a forma de regra estática -
um cartório a cada 50.000 habitantes ou fração desse número -, 
alterando drasticamente a base diversificada estabelecida na 
legislação vigente, além de se omitir quanto aos casos de fusão e 
desmembramento. 

Os serviços notariais e de registro do foro extrajudicial são exercidos 
em caráter privado, por delegação do poder público, conforme 
disciplina o art. 236 da Constituição da República. Trata-se de serviço 
delegado ao particular pelo Estado, que segue as disposições 
relativas à execução dos serviços definidas na Lei Federal no 8.935, 
de 1996, e tem sua organização e divisão administrativa estabelecidas 
em legislação estadual. Nos termos do § 1 o do art. 236 do Diploma 
Legal, ao Poder Judiciário compete o controle e a fiscalização de suas 
atividades. 

O projeto analisado possui insanável vício de iniciativa. Introduzida 
no processo legislativo mediante iniciativa parlamentar, a matéria se 
encontra circunscrita à iniciativa privativa do Presidente do Tribunal de 
Justiça . A atividade notarial é diretamente vinculada ao Poder 
Judiciário, ao qual compete controlá-la, fiscalizá-la, aplicar sanções 
aos delegatários, bem como prover essas delegações por meio de 
concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça. 

A Constituição da República, no concerto da tripartição dos Poderes 
do Estado, conferiu ao Judiciário independência ante os demais e 
autonomia administrativa e financeira. A Lei Maior vinculou ao 



Judiciário a administração dos serv1ços notariaiS e de registro, no 
que se refere à delegação, à fiscalização e ao controle das serventias. 
Destaca-se, na regra constitucional definidora de zonas de iniciativa 
privativa no processo legislativo, a reverência ao princípio da 
tripartição dos Poderes. segundo o qual um Poder não interfere na 
autonomia administrativa do outro. Recorde-se, inclus1ve, que, nesse 
caso, é vedada a aplicação do art. 70, § 2°, da Constituição Estadual , 
que confere à sanção governamental o papel de sanar o vício de 
Iniciativa, já que nesse caso a iniciativa é do Poder Judiciário. 

Os serviços notariais e de registro estão totalmente vinculados ao 
Poder Judiciário pela Constituição de 1988. Tanto assim é que, em 
Minas Gerais. eles são controlados. orientados e fiscalizados pela 
Corregedona-Geral de Justiça e pelo juízo competente em cada 
comarca. A análise do texto constitucional, como um s1stema 
coordenado, tendo em vista suas finalidades. impõe o entendimento 
de que os serviços notariais e de registros, constituindo o foro 
extrajudicial. são parte da organização judiciária estadual referida nos 
arts. 98 e 66. IV, ··c". da Constituição do Estado. É esta, aliás, a 
posição do Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência define a 
matéria como "reservada ao Tribunal de Justiça", na medida em que a 
Constituição "confere exclusividade ao Tribunal de Justiça para 
1nstaurar o processo legislativo em tema de organ1zação e divisão 
JUdiciárias do Estado" (ADIN n° 865/MA - Rei. : Min . Celso de Mello. 
Publ. DJ de 8/4/94). 

A Constituição mineira estabelece, no art. 278, que a criação. a 
fusão ou o desmembramento de serv1ços notariais e de reg1stro 
ocorrerá em função de criténos socioeconômicos, populacionais e 
estatísticos, definidos em lei ordinária. 

A Lei n° 12.920, de 26/9/98. que regulamenta o art. 278 da 
Constituição do Estado, adota mecanismos que conjugam fatores 
estatísticos, populacionais e socioeconômicos para a criação, a fusão 
ou o desmembramento de serventias notariais e de registro. Nesse 
sentido. prevê a utilização de dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatíst1ca - IBGE -, especialmente estatísticas 
populacionais e soc1oeconômicas. bem como de informações colhidas 
pelo Judiciário, nos próprios cartórios, acerca do número de atos e 
volume de recursos movimentados pelas serventias. 
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A legislação mineira, se não esgota o tema, ao menos o trata de 

maneira adequada, obedecendo a diretriz constitucional com as 
cautelas que a matéria exige. A proposição em estudo, por outro lado, 
se distingue da legislação vigente, visando a apartar dela, em lei 
extravagante, os serviços de registros de imóveis e protestos. A 
proposta, ao reverso da lei em vigor, deixa de lado a questão de 
fatores socioeconômicos e estatísticos, restringindo-se aos aspectos 
populacionais para a criação de novas serventias. 

O projeto é dissonante dos princípios constitucionais que devem 
presidir a edição da norma. Ao dispensar o uso de conteúdos 
estatísticos, econômicos e sociais para a criação de novos ofícios de 
registros de imóveis e tabelionatos de protestos de títulos, a proposta 
mostrou-se inconveniente do ponto de vista administrativo e 
inconstitucional. visto que o art. 278 da Constituição mineira é 
expresso ao enumerar os itens que. necessariamente, devem constar 
na legislação ordinária sobre o assunto. 

A falta de bases de dados sociais, econômicos e estatísticos que 
informem sobre a gênese de novos cartórios de protestos de títulos e 
registros de imóveis impedirá a eficiência desses serviços, em virtude 
da ausência de nexo causal entre a criação do serviço e a 
necessidade social. Os critérios populacionais, apesar de 
indispensáveis, não são suficientes para definir a necessidade de 
maior quantidade de ofícios ou tabelionatos. Municípios com número 
semelhante de habitantes, situados em regiões inseridas em 
contextos econômicos, sociais e culturais diversos, gerarão desigual 
demanda por serviços notariais e de registro. Esse é um dado 
desprezado pelo projeto de lei que ora relatamos. 

A proposição fere o princípio da igualdade, pois que trata como 
iguais situações distintas. Viola também princípios que regem a 
administração pública, como o princípio da razoabilidade, expresso no 
art. 13 da Constituição do Estado, que se traduz pela adequação de 
meios a fins; e o da finalidade, também chamado ''supremacia do 
interesse público", que implica. nas palavras de Celso Antônio 
Bandeira de Mello, que lia lei, ao habilitar uma dada conduta, o faça 
em vista de um certo escopo" (Curso de Direito Administrativo. 5a. ed. 
São Paulo: Malheiros, 1994, p. 53). 

A finalidade dos serviços notariais e de registro é conferir segurança 
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aos negócios jurídicos. Essa segurança passa por um número de 
cartórios adequado ao volume do serv1ço gerado pela sociedade. 
Nessa idéia de adequação se faz presente a necessidade da garantia 
de fé pública a atos e negócios jurídicos, bem como de eficiência e 
civilidade no atendimento ao usuário e modicidade na cobrança de 
emolumentos. A proposta em exame, ao ex1mir-se de considerar a 
complexidade que envolve o tema, distancia-se da finalidade a ser 
perseguida pelos serviços de registros de imóveis e protestos de 
títulos. O critério exclusivamente populacional não é meio razoável ou 
suficiente para se impor a criação de serviços de protestos de títulos e 
registros de imóveis adequados aos fins almejados pelo interesse 
público. A finalidade pública pretendida impõe. nesse caso, a 
conjugação integrada de vários mecan1smos para a verificação da 
necessidade e conveniência da criação de novas serventias. 

A regra apresentada pelo projeto sob análise coloca em risco a 
própria eficiência do serviço. Viola-se o princípio da eficiência, 
explíc1to no art. 37 da Constituição da República. na medida em que 
se mduz a produtividade decrescente. Corre-se o risco de um excesso 
de cartórios operando com margem de lucro baixa, acarretando queda 
na qualidade da prestação de serviços e na própria segurança jurídica 
que as serventias deveriam ensejar. É de se Indagar, alias. por que o 
projeto se restringe a apenas duas espécies de serv1ços notanais ou 
de registro. 

Vê-se, pelas considerações aduzidas, que o tema é por demais 
complexo, envolvendo nuanças e variáveis que a simplicidade da 
proposta não atinge. Ha que se discutir, por exemplo, se é melhor 
poucos cartórios funcionando bem ou mu1tos trabalhando mal. Ma1or 
quantidade de cartórios, por si só, tende a proporcionar maior 
segurança aos negócios jurídicos e melhor atendimento ao cidadão? 
A grande maioria das críticas que, ao longo dos anos. têm recaído 
sobre os ofícios de registro e tabelionatos, referem-se à qualidade do 
atendimento e ao valor dos emolumentos, raramente à quantidade de 
serventias. 

Some-se à complexidade do assunto sua extrema relevância para a 
sociedade mine1ra, impondo-se a esta Assembléia , ao exam1nar a 
matéria, um cuidado maior do que aquele rotineiro. O tema merece 
debate amplo. com a participação da sociedade civil, dos delegatários 
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e dos trabalhadores empregados no setor. Não será no mês que 
resta para o final da presente legislatura que daremos conta desta 
tarefa. Recorde-se que a tramitação efetiva do Projeto de Lei n° 34/95, 
que deu origem à Lei n° 12.920, de1998, cuja modificação ora se 
propõe, levou mais de três anos. recebeu diversas emendas, 
substitutivos e cinco pareceres de comissões. 

O projeto de lei analisado recebe, agora, seu primeiro parecer nesta 
Assembléia, apesar de ter sido protocolizado há dois anos e meio. A 
proposição, como visto, contraria a ordem jurídico-constitucional e a 
conveniência administrativa, sendo, além disso, desaconselhável sua 
aprovação neste final de legislatura. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela rejeição do Projeto de Lei no 

1.001 /2000. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira , relator -

Sargento Rodrigues- Hely Tarqüínio- Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.269/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria dos Deputados Ivo José e Maria José Haueisen, o 
Projeto de Lei no 2.269/2002 visa a alterar dispositivos da Lei no 
12.812, de 28/4/98, que regulamenta o art. 194 da Constitu ição do 
Estado, que determina a assistência social às populações de áreas 
inundadas por reservatórios. 

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça. esta concluiu 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as 
Emendas n°S 1 a 5, que apresentou. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito. 

Fundamentação 
A proposição em exame visa à alteração da Lei n° 12.812, de 1998, 

que regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do 
Estado, segundo o qual "o Estado promoverá plano de assistência 
social às populações de áreas inundadas por reservatórios··. 

A construção de reservatórios de água, apesar de trazer benefícios 
à sociedade, acarreta transtornos e prejuízos às famílias residentes 
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nas adJacências. que passam a merecer. com base na exigência da 
Constitu ição Estadual. um plano de assistência social que lhe garanta 
a plena preservação de seus direitos. 

O Estado tem responsabilidade objetiva de compensar essas 
famílias pelos preJuízos mesmo quando resultantes de atos lícitos. 

Assim sendo, temos que o projeto de lei em tela se reveste de 
mérito, sendo de largo alcance social. 

As alterações propostas, visando dar maior objetividade e 
praticidade ao proposto na Lei n° 12.812. foram minuciosamente 
analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça. que apresentou 
algumas emendas. com o objetivo de corngir impropriedades e 
oferecer ma1or clareza. 

Assim, a Emenda n° 1 suprimiu a nova redação dada ao '·caput" do 
art. 2° da Lei no 12.812. por entender-se que a vinculação do 
Programa a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral - SEPLAN - é de cunho administrativo, invadindo, pois, seara do 
Poder Executivo. ferindo preceito constitucional. 

A Emenda n° 2 , que modificou o inciso 111 do art. 2°, prioriza a 
educação, garantindo que não haja interrupção nos estudos das 
cnanças atingidas pelo empreendimento. 

A Emenda n° 3 modifica o proposto para o "caput" do art. 6° da 
referida lei, visando apenas maior clareza. 

A Emenda no 4 suprime o inciso VI do art. 3°, que foi acrescentado, 
no projeto original , ao art. 6°. Entende-se que o proposto fere o 
princípio de igualdade. O Estado não pode determinar preferência na 
contratação da mão-de-obra local para a construção do 
empreendimento, tendo como base o critério de direitos iguais de 
todos os brasileiros. 

Finalmente, a Emenda no 5 suprime o art . 11 . colocado no art. 5° do 
projeto. Tal supressão se explica: o art. 11 sugerido tem o obJetivo de 
criar um grupo de trabalho para a execução do Programa de 
Assistência Soc1al. O referido grupo integraria a estrutura da 
administração pública, e a proposta incorre em vício de iniciativa. 

Por ta1s considerações. julgamos meritóno e de longo alcance social 
o Projeto de Lei no 2.269/2002, que alcançou. com as emendas 
oferecidas pela Comissão de Constitu ição e Justiça, mais clareza e o 
aperfeiçoamento da técnica legislativa. 



Conclusão 
C" n.' 

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
2.269/2002, no 1 o turno. com as Emendas n°s 1 a 5, apresentadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva , Presidente - Edson Rezende, relator - Luiz 

Menezes. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.280/2002 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 314/2002 , o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que d ispõe 
sobre a mudança de denominação e a reestruturação da Secretaria de 
Estado de Indústria e Comércio - SEIC - e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo·· em 3/8/2002, o projeto foi 
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as 
Emendas n°s 1 a 3, que apresentou. 

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

Fundamentação 
A proposição objetiva reestruturar a Secretaria de Estado de 

Indústria e Comércio - SEIC, alterando a sua denominação e 
estabelecendo a sua finalidade e competência. 

Também se propõe à criação de três cargos de recrutamento amplo 
e à extinção de outros dois. Acompanha a proposição anexo único 
contendo o Quadro Especial de Pessoal dos cargos de provimento em 
comissão e dos cargos especiais da referida Pasta. 

Da análise do conteúdo do projeto bem como do exame dos motivos 
que o fundamentam, verifica-se que a sua aprovação não seria 
razoável. De fato, tramita nesta Casa o Projeto de Resolução n° 2.472. 
de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, que delega ao 
Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas 
dispondo sobre a estrutura da administração direta e indireta do Poder 
Executivo. 



Ora. com o fim desta legislatura e a posse do novo Governador do 
Estado ja marcada para o dia 1 o de janeiro próximo, não se justifica o 
esforço desta Casa para aprovar o presente projeto de lei em exame, 
que ainda se encontra no 1 o turno de sua tramitação. Por outro lado, a 
proposta do Governador Eleito, Aécio Neves. é a de promover um 
choque de gestão na administração pública do Estado e , para tal , toda 
a base de governo na Assembléia esta motivada a aprovar o 
mencionado Projeto de Resolução no 2.472. Verifica-se, ass1m, que 
esta propos1ção não merece prosperar em nome da economia 
processual e da salvaguarda dos princípios da economicidade e da 
razoabilidade. 

Ressalte-se. ainda. que as Emendas n°s 1 a 3 constituem o que 
nesta Casa já se consagrou com o nome de "Frankenstein''. As 
Emendas n°s 1 e 2 pretendem criar Superintendência Regional de 
Ensino em dois municípios e a Emenda no 3 cuida de alterar código de 
cargo na estrutura da Fundação Clóvis Salgado. Se inoportuna a 
proposição principal. as acessórias. que não guardam Identidade com 
a matéria em estudo, não merecem prosperar. 

Em face do exposto. apresentamos a seguinte conclusão. 
Conclusão 

Somos. portanto. pela rejeição do Projeto de Lei no 2.280/2002. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Hely Tarqü ínio- Sargento Rodrigues- Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.381 /2002 

Com1ssão de Educação, Cultura, C1ência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado lvair Nogueira, a proposição em exame 
acrescenta parágrafo ao art.1 o da Lei n°12.925, de 30/6/98, que 
dispõe sobre a concessão de benefícios de assistência soc1al no 
Estado. 

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
que não encontrou óbice de natureza jurídica. constitucional e legal à 
sua normal tramitação, tendo apresentado a Emenda no 1. 

Vem , agora. o projeto a esta Comissão, no 1° turno, para receber 
parecer quanto ao mérito, em obediência ao que determina o 
Regimento Interno. em seu art. 188, c/c o art. 102, VI , "c". 



Fundamentação 
A Lei no 12.925, de 1998, dispõe sobre os recursos financeiros a 

serem aplicados pelo Estado em assistência social , em conformidade 
com a política nacional sobre o assunto, e define as competências do 
Estado e dos municípios, bem como as condições de acesso a esses 
recursos. 

De acordo com essa norma, a liberação de aportes financeiros fica 
condicionada à aprovação prévia dos planos de trabalho das 
entidades beneficiárias pelos Conselhos Municipais de Assistência 
Social, aos quais cabem, também, o acompanhamento, o controle e a 
fiscalização da aplicação dos referidos recursos. 

Entre as entidades beneficiárias, incluem-se as entidades esportivas 
sem fins lucrativos. 

Entretanto, no que se refere a destinação de subvenção social a 
atividades desenvolvidas por essas entidades, a finalidade não é , 
obviamente, promover ações de assistência social , e, sim , fomentar a 
prática de esportes. Por esse motivo, a Constituição Federal. em seu 
art. 217, não submete a liberação de verbas destinadas ao 
desenvolvimento de atividades esportivas à aprovação do Conselho 
Municipal de Assistência Social, reconhecendo seu caráter diverso em 
relação à assistência social. 

Ao vincular as entidades desportivas beneficiárias a conselhos de 
assistência social, a Lei 12.959, de 1998, cometeu um equívoco, que 
o projeto de lei ora apreciado pretende corrigir. 

Sua aprovação irá viabilizar que recursos provenientes da União 
sejam repassados pela Secretaria de Estado de Esportes diretamente 
a entidades esportivas sem fins lucrativos, sem a intermediação dos 
referidos conselhos, inexistentes em vários municípios, os quais, por 
esse motivo, ficam indevidamente privados dessas verbas. 

Trata-se de providência oportuna, que tem por escopo agilizar o 
processo e, principalmente, evitar que recursos importantes deixem de 
ser uti lizados em decorrência de uma medida equivocada. 

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

2 .381 /2002, no 1° turno, com a Emenda no 1 apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 



Paulo Piau , Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - José 
Henrique - Antônio Carlos Andrada. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.458/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autona do Deputado Agostinho Patrús. o Projeto de Le1 n° 
2.458/2002 dispõe sobre a certificação do queijo minas artesanal e dá 
outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/11 /2002, foi a proposição 
distribuída preliminarmente a esta Comissão para receber parecer 
quanto aos aspectos de juridicidade. constitucionalidade e legalidade, 
nos termos do art. 102, 111 . ··a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto determma que o queijo minas artesanal. produzido nos 

termos da Le1 n° 14.185, de 31 /1/2002, receberá do órgão fiscalizador 
um certificado de controle de origem e qualidade, que conterá as 
características da região demarcada do Estado onde foi fabricado. 
Outrossim , cria as regiões demarcadas da serra da Canastra. da serra 
do Salitre e do Serro; prevê a instituição de Grupo Técn1co de 
Certificação de Origem do Queijo Minas Artesanal por ato do Poder 
Executivo e estabelece penalidades pela utilização indevida da 
denominação '·queijo minas artesanal". 

A Lei no 14.185, de 2002, regulamentou o processo de produção do 
queijo minas artesanal, a partir do leite integral de vaca fresco e cru , 
retirado e beneficiado na propriedade de origem, atendendo a tradição 
histórica e cultural de regiões mineiras. obedecendo a padrões 
rigorosos de vigilância sanitária. No entanto. nos aspectos 
relacionados com a certificação de controle de ongem e qualidade, 
essa lei faz apenas menção, no art. 11 . à classificação do produto, 
que devera conter. na embalagem, a indicação de sua região de 
origem. Ademais , não cuidou de sanções para os infratores da le1. 

Nesse contexto, o projeto em análise complementa a legislação 
existente, ao regulamentar, de forma mais ampla, os mecanismos de 
certificação do queijo minas artesanal. bem como corngir as omissões 
e falhas contidas naquela lei, especialmente no tocante às 
penalidades. 

A Constituição Federal , ao cuidar das competências legislativas dos 



entes federados, inseriu, no art. 24, 11 , a produção e o consumo 
entre as matérias a serem disciplinadas concorrentemente entre a 
União e os Estados federados. A União cabe a edição de normas 
gerais nacionais, e aos Estados incumbe a suplementação dessas 
normas para atender a suas peculiaridades. Inegavelmente. no caso 
em exame, o tema tratado na proposição encerra caso típico de 
legislação para atender às peculiaridades do Estado. O queijo minas 
artesanal ou queijo do Serro ou queijo da serra da Canastra é um 
produto típico do Estado de Minas Gerais e reconhecido 
nacionalmente. Obviamente, a regulamentação legal desse produto é 
atribuição privativa deste Estado. As normas da União devem ater-se 
tão-somente a aspectos relacionados com a qual1dade sanitária do 
queijo, para garantir ao consumidor um produto saudável. 

No art. 3°, o projeto prevê representantes de instituições para 
compor o Grupo Técnico de Certificação de Origem do Queijo Minas 
Artesanal. Por se tratar de órgão que integrará a estrutura do 
Executivo, nesse ponto a proposição ofende o art. 66, 111 , ··e··. da 
Constituição do Estado. Não obstante isso, a mácula poderá ser 
corrigida nos termos do art. 70, § 2°, da Constituição do Estado. 

Por fim, ressalvado o que já dissemos sobre o art. 3°, as dema1s 
disposições contidas no projeto tratam de matéria de iniciativa 
legislativa concorrente, nos termos art. 65, ''caput", da Constituição 
Estadual. 

Apresentamos a Emenda n° 1 para incluir os Municípios de 
Carmésia, Peçanha e Cantagalo na região demarcada do Serro, por 
integrarem o mesmo circuito de produção do queijo minas artesanal. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.458/2002 
com a seguinte Emenda no 1. 

EMENDA N° 1 
Incluam-se, no anexo, os Municípios de Carmésia. Peçanha e 

Cantagalo, na região demarcada do Serro. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende. Presidente - Ermano Batista, relator - Aílton Vilela 

- Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.463/2002 



Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça e encaminhado a 
esta Casa por meio do Ofício no 2.557/GAPRE/2002-GB, o projeto de 
le1 em ep1grafe cria cargos na estrutura orgánica das Secretarias dos 
Tribunais de Alçada e de Just1ça Militar do Estado de Minas Gera1s e 
dá outras providências. 

A proposição foi , preliminarmente, analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou. 
Vem a materia agora a esta Comissão para receber parecer de mérito, 
nos termos do art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O proJeto em exame cria 91 cargos no Quadro Específ1co de 

Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de Alçada de 
Minas Gerais, dentre os qua1s 71 cargos de Assessor Judiciário 111 e 
14 de Assessor Judiciário I; e 39 cargos de Oficial Judiciário, de 
diferentes classes, no Quadro Específico de Provimento Efetivo. Cria, 
ainda. dois cargos, um de Chefe de Gabinete do Presidente, outro de 
Assessor Judiciário 111 , no Quadro Específico de Provimento em 
Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar do Estado de 
Minas Gera1s. A proposição também determina a forma de 
recrutamento dos cargos, observado, no caso do Tribunal de Justiça 
Militar, o parágrafo único do art. 3° da Lei no 12.077. de 1996, o qual 
estabelece que, para o provimento dos cargos de recrutamento amplo. 
a escolha não pode recair em parentes consangüíneos ou afins até o 
terceiro grau, em linha reta ou colateral, de membro desse Tnbunal, 
evitando-se. assim, o nepotismo. Ao final, autoriza o Poder Executivo 
a abrir crédito suplementar até o limite de R$870.000, 00 para o 
Tribunal de Alçada, e de R$26.218.00 para o Tribunal de Justiça 
Militar. 

Segundo a justificação do projeto, a criação dos cargos referidos 
deve-se à recomposição do quadro de assessoramento direto dos 
JUízes do Tribunal de Alçada. medida considerada 1mprescind1vel ao 
pleno desenvolvimento de suas at1v1dades junsdiciona1s, bem como a 
Implementação do apoio adm1n1strativo, tendo em vista a criação de 
duas novas Câmaras Regionais na sede do Tribuna l. Há a 



necessidade de criação de outros cargos, ainda, para o 
funcionamento de uma secretaria destinada à tramitação de feitos 
especiais. Os dois cargos criados no quadro do Tribunal de Justiça 
Militar visariam a propiciar melhores condições de funcionamento do 
Gabinete do Presidente dessa Corte e assessoramento direto a seus 
cinco juízes. 

É fato notório a demora da tramitação dos feitos e dos julgamentos 
nos tribunais do nosso Estado, os quais não possuem estrutura 
adequada para atender ao aumento da demanda jurisdicional. Como o 
objetivo do projeto é acelerar os trabalhos judiciais, o que é 
extremamente benéfico para a sociedade mineira, consideramos a 
proposta meritória. 

A Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e 
Justiça , veio apenas para corrigir uma distorção constante no Anexo I 
do projeto original , sem. no entanto, aumentar o quantitativo de 
cargos, tampouco as despesas decorrentes da aprovação da matéria. 
Por esse motivo, somos pela aprovação do projeto em tela. 

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

2.463/2002 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Sebastião 

Navarro Vieira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues. 

ERRATA 
ATA DA 320a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2001 
Na publicação da ata em epígrafe, verificada na edição de 

2111212001 , na pág . 36, col. 4, ao final do processo de votação do 
Projeto de Lei no 1.756/2001 , onde se lê: 

··Às Comissões de Assuntos Municipais e de Fiscalização 
Fmanceira.", leia-se: 

··Às Comissões de Assuntos Municipais, de Justiça e de Fiscalização 
Fmanceira.". 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 41r REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3/12/2002 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

l)() 

Sumáno: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofíc1os e cartão - 2a Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 2.485 a 2.488/2002 - Requerimentos n°s 3.584 a 3.587/2002 -
Requerimentos dos Deputados Antônio Andrade (2), Edson Rezende, 
Antônio A'ldrade e Rogério Correia - Comunicações: Comunicações 
dos Deputados Wanderley Ávila (2), Paulo Pettersen, Mauri Torres (2), 
Marcelo Gonçalves e Márcio Kangussu - Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados Dinis Pinheiro, João Paulo, Antônio Carlos Andrada, 
Doutor Viana e João Leite - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: 
Abertura de Inscrições - D1scursos dos Deputados M1guel Martmi e 
João Paulo - Despacho de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Antônio Andrade; deferimento - Votação de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Miguel Martini; aprovação- Requerimento 
do Deputado Rogéno Correia; rejeição - 2a Fase: Discussão e Votação 
de Proposições: Requerimento do Deputado Durval Ângelo ; 
aprovação - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro; discursos dos 
Deputados João Leite, Antônio Andrade, Sargento Rodrigues. Maria 
José Haueisen e Miguel Martini; questão de ordem: chamada para 
recomposição de quórum: existência de quórum para a continuação 
dos trabalhos; aprovação; declarações de voto - Inexistência de 
quórum para votação de proposta de emenda à Constituição -
Discussão, em 2° turno. do Projeto de Resolução n° 1.802/2001; 
apresentação da Emenda no 2; não-recebimento de emendas dos 
Deputados João Leite (2) e Ambrósio Pinto (1 ); encerramento da 
discussão; 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; declarações de voto - Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei no 971 /2000; requerimento do Deputado Gil 
Pere1ra; aprovação do requenmento - Discussão. em 1 o turno, do 
Projeto de Lei n° 2.240/2002; aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 -



l)J 
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.344/2002; aprovação 
-Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.762/2001; designação 
de relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento da 
discussão; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.986/2002; aprovação na forma do vencido no 1 o turno, com a 
Emenda no 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
2.048/2002: aprovação na forma do vencido em 1° turno, com a 
Emenda no 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
2.063/2002: aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Questões 
de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres -Wanderley Ávila - Álvaro Antônio- Adelino de Carvalho 
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Ol ívia- Mauro Lobo- Miguel Martini- Pastor George 
- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- Às 14h14min, a lista de 

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



1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da 

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

- O Deputado Doutor Viana. 1°-Secretáno ··ad hoc". lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Un1das 

para os Direitos Humanos. agradecendo voto de congratulações por 
sua nomeação. formulado a partir de requerimento da Comissão de 
D1reitos Humanos. 

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado. 
1nd1cando servidores para participar de reunião da Comissão de 
Saúde para a qual foi convidado por meio do Ofício no 
1.602/2002/SGM. (- À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira , Secretário da Casa Civil , 
comunicando que o assunto do Requerimento n° 3.465/2002 . do 
Deputado Paulo Piau, fo1 encaminhado à Secretaria da Fazenda. 

Do Cel. PM Ricard Franco Gontijo, Coordenador-Geral da 3a 
Conferência Executiva de Segurança Pública para a América do Sul 
da IACP, agradecendo o apoio desta Casa à realização do 
mencionado evento nesta Capital. (- À Comissão de Segurança 
Publica.) 

Da Sra. Helenice Machado Mendes Rutkowski , Chefe de Gab1nete 
do Governador do Estado, encaminhando demonstrativos contábeiS 
referentes à outubro de 2002. (- À Comissão de Fiscalização 
Fmanceira.) 

Do Sr. João Carlos Correa Salas. Subsecretário de Planejamento, 
encaminhando copia do Termo de Convênio n° 056/2001 - Ml. (- À 
Com1ssão de Fiscalização Fmanceira, para os fins do art. 74 da 
Constituição Estadual. c/c o art. 100. XVI , do Regimento Interno.) 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da CEF -
Agência Gutierrez -, notificando a liberação de recursos financeiros 
destmados à Secretaria de Esportes - Programa Pro-Desporto. (- À 
Com1ssão de Fiscalização Financeira.) 



lJ7-
Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do 

FNDE, informando a liberação de recursos financeiros destinados a 
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme discrimina. (- À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Geraldo Valadares Roquette, Chefe de Gabinete do Diretor-
Geral do DER-MG (2), prestando informações relativas aos 
Requerimentos n°s 3.514 e 3.515/2002, da Comissão de Transporte. 

Do Sr. Lúcio Valadares Portella, da REDE TV, encaminhando 
entrevistas do Presidente e do Vice-Presidente dessa rede de 
televisão. (-À Comissão de Transporte. ) 

Do Sr. Mario Diva, editor da Revista Técnica de Energia Petróleo e 
Gás, encaminhando exemplar da nova edição da mencionada revista . 

CARTÃO 
Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação. 

encaminhando cópia da carta enviada ao Presidente da Comissão de 
Educação, acerca da audiência pública dessa Comissão realizada em 
21 / 11 /2002. (- À Comissão de Educação.) 

28 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.485/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais da Comunidade de Quebra Linha, com sede no Município de 
Verdelândia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Ar. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Quebra Linha, com 
sede no Município de Verdelândia. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, novembro de 2002. 
Elbe Brandão 
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da 
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Comunidade de Quebra Linha, com sede no Município de 
Verdelândia, foi fundada em 31/8/97. É uma entidade civil com 
personalidade JUrídica própria. voltada para a prestação de serviços 
que possam contribuir para o desenvolvimento das atividades 
agropecuárias e a defesa das atividades econômicas, socia1s e 
culturais de seus associados, e sem fins lucrativos. Necessário 
ressaltar ainda que os membros de sua diretoria são 
reconhecidamente pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício 
de suas funções. 

Desde sua fundação, a Associação vem cumprindo fielmente as 
suas fmalidades estatutárias. prestando relevantes serviços à 
comunidade local com a prática de atos que vêm fortalecendo a 
economia de Quebra Linha, totalmente voltada para a produção 
agropecuária. 

A entidade promove a1nda atividades voltadas para o 
desenvolvimento social e cultural, que elevam o conhecimento e a 
auto-estima do povo dessa comunidade. bem como promove o bem-
estar da coletividade e daqueles que a ela recorrem, de acordo com 
seus prece1tos estatutános. 

Isto posto, a Associação espera ampliar seu atendimento a toda a 
população, principalmente a carente, que constitui a maioria, com o 
título declaratório de utilidade pública, que abrirá novas possibilidades 
de firmar parcerias com órgãos do Estado para atingir esse objetivo. 

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.486/2002 
Declara de utilidade pública o Movimento Pró-Escola Família 

Agrícola no Vale do Jequitinhonha - MOPEFAV -, com sede no 
Município de V1rgem da Lapa. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s decreta: 
Art. 1 o - F1ca declarado de utilidade pública o Mov1mento Pró-Escola 

Família Agrícola no Vale do Jequitinhonha - MOPEFAV -, com sede 
no Município de Virgem da Lapa. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justitificação: O Movimento Pró-Escola Família Agrícola no Vale do 

Jequitinhonha, entidade sem fins lucrativos. possui como objetivo 
essencial estimular a viabilidade da pequena produção e da pequena 
propriedade rural, incentivando novas culturas economicamente 
viáveis para a região. Ademais , contribui para assegurar a 
permanência do homem no campo, evitando o êxodo para as grandes 
cidades, por meio de apoio à implantação de programas 
agropecuários. à distribuição de sementes para plantio e à melhoria 
da infra-estrutura da comunidade. 

Pelos serviços prestados, e por apresentar os requisitos legais para 
ser declarado de utilidade pública, esperamos a anuência dos nobres 
colegas ao título declaratório que se lhe pretende outorgar. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.487/2002 
Declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Uberaba 

da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Muntcípio de 
Uberaba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de uti lidade pública o Conselho 

Metropolitano de Uberaba da Sociedade São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Uberaba. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contráno. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: O Conselho Metropolitano de Uberaba, mencionado no 

corpo do projeto, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de 
natureza fi lantrópica, com duração por tempo indeterminado. que tem 
por finalidade orientar e assistir, por meio das conferências vicentinas, 
dos conselhos particulares e dos conse lhos centrais , as famílias 
necessitadas, prestando-lhes assistência espiritual e material , que 
inclui doação de alimentos, roupas e medicamentos e auxílio-moradia. 



Por satisfazer a entidade os requisitos legais para que seja 
declarada de utilidade pública estadual. contamos com o apoio dos 
ilustres colegas parlamentares para a concessão do correspondente 
título declaratório. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Just1ça, para exame 
preliminar. e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art . 188, 
ele o art. 103. inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.488/2002 
Declara de utilidade pública o Centro Estudantil Presbiteriano de 

Assistência à Criança- CEPAC -. com sede no Município de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Estudantil 

Presbiteriano de Assistência à Cnança - CEPAC -, com sede no 
Município de Araxá. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reun1ões, de de 2002 . 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: O Centro Estudantil Presbiteriano de Assistência à 

Criança é uma entidade de natureza educacional e filantropica, 
fundada pela Igreja Presbiteriana de Araxá. sem fins lucrativos. que 
tem como finalidade dar apo1o à criança e ao menor carente. Ao 
prestar-lhes assistência, oferecendo educação, abrigo e serviços 
médicos, o faz sem discriminação de sexo, cor e credo político ou 
religioso. 

Além do mais - é importante mencionar - a ent1dade satisfaz os 
requ1s1tos legais para que seja declarada de utilidade pública, razão 
por que contamos com o apoio dos ilustres colegas parlamentares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Just1ça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art.1 03, 1nc1so I, do Reg1mento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 3 .58412002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Governador do Estado e o 
Comandante-Geral da PMMG pelo excelente trabalho desenvolvido 
pela 38 Região da Polícia Militar, com sede em Montes Claros. (- À 
Comissão de Segurança Pública.) 
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No 3.585/2002, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 

formulado voto de congratu lações com o CREA-MG pela 
comemoração do Dia do Engenheiro e pela posse da nova diretoria. (-
À Comissão de Transporte.) 

No 3.586/2002, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja transcrito 
nos anais da Casa o editorial publicado pelo jornal "Estado de Minas" 
do dia 2/ 12/2002. na seção "Opinião", com o título ··o Jequitinhonha 
depois de lrapé". (-À Mesa da Assembléia. ) 

N° 3.587/2002, do Deputado Paulo Piau. solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado, ao Secretário da Saúde, aos 
Ministros da Educação e da Saúde pedindo providências para que se 
restabeleçam as condições necessárias ao funcionamento do Pronto-
Socorro do Hospital-Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo 
Mineiro. (-À Comissão de Saúde.) 

- Requerimentos dos Deputados Antônio Andrade (2) e Edson 
Rezende foram publicados na edição anterior. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Antônio Andrade e Rogério Correia. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Wanderley Ávila (2), Paulo Pettersen, Mauri Torres (2). Marcelo 
Gonçalves e Márcio Kangussu. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas. Srs. 

Deputados, imprensa aqui presente, galeria, uso esta tribuna, com 
muita tranqüilidade, para manifestar minha preocupação com a fo rma 
como é feita a pauta para inserção de projetos a serem apreciados por 
esta augusta Casa. Observo e chamo a atenção dos assessores que 
aqui se encontram sobre a morosidade desta Casa diante de assuntos 
altamente importantes para Minas Gerais , principalmente no que diz 
respeito a projetos de grande alcance social. Manifesto essa minha 
preocupação, essa minha apreensão. Nesta Casa existem mais de 
500 projetos de lei paralisados, engavetados, intocáveis, mesmo 
diante do grande clamor do povo mineiro. Vou listar alguns para que o 
Sr. Presidente preste muita atenção e para que todos os Deputados 
possam ter ciência dos acontecimentos. 
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É do conhecimento, principalmente da nossa imprensa. a nossa 
luta para aprovar um projeto de grande alcance social, muito debat1do 
por esta Casa e pela sociedade mineira, que trata da redistribuição de 
ICMS em Minas Gerais. Desenvolvemos inúmeros esforços para 
aprovar o ICMS solidário, que iria beneficiar, ajudar, atender. socorrer 
mais de 15 milhões de mineiros. Esse imposto visa impedir que 
cidades milionánas continuem recebendo recursos indevidamente. à 
custa do suor, do sofrimento, da penúria. da tristeza de mais de 15 
milhões de mineiros. 

Relembro as palavras empenhadas, principalmente dos dirigentes 
desta Casa. quando afirmavam categoricamente que ele sena insendo 
na pauta, que seria colocado em votação. Pobres palavras! Talvez 
seja votado no ano que vem ou daqui a 1 O. 15 anos. Por isso, hoje, 
mais uma vez, uso esta tribuna, tribuna do povo, para repudiar a 
forma como os projetos são inseridos na ordem do d1a. É inaceitável 
que projetos como esse. Importantíssimos, fiquem paralisados, como 
se aqui estivéssemos vivenciando um regime muito similar ao da 
ditadura, contrariando o exercício pleno da democracia, que esta 
Assembléia Legislativa tem o dever e a obrigação de buscar 
constantemente. 

Relembro o Projeto de Le1 n° 1.562, deste modesto Deputado, sobre 
a discriminação aos portadores de HIV, que. até hoje, não foi incluído 
na pauta para ser votado. 

Relembro também o projeto de lei de nossa autoria cujo objetivo é 
eliminar um grande cartel existente no DETRAN de Minas Gerais, 
para melhorar os serviços prestados ao povo mineiro, gerar empregos 
e nqueza e acabar com o cartel das clínicas especializadas em nosso 
Estado. Até hoje esse projeto está paralisado. Relembro a nossa luta 
ao combater essa indústria de multas existente em nosso País. Dentro 
das nossas prerrogativas constitucionais, apresentamos um projeto, 
que até hoje está paralisado. para diminuir esse abuso. 

Por outro lado, fico espantado com a rap1dez. eficiência e agilidade 
de alguns projetos. Por exemplo, o projeto do Deputado Antônio 
Andrade - nosso amigo, sempre presente, possuidor de mente 
iluminada e privilegiada. Líder do Governo, autêntico, sério, honesto -, 
que reduz a al1quota de ICMS dos medicamentos de 18°1o para 12°o, 
apesar de protocolado no dia 7/11, já se encontra aqui para ser votado 



pelo Deputado Dinis Pinheiro e demais colegas. 
Pergunto. Sr. Presidente, por que nossos projetos, de grande 

alcance e interesse social, que atendem ao clamor dos mais sofridos, 
dos menos favorecidos , não são inseridos na pauta? Mas os projetos 
que nos trazem grande preocupação têm tramitação rápida e 
eficiente? Isso muito me surpreende. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Dinis 
Pinheiro, cumprimento V. Exa. pela coerência, pelo eqüilíbrio e, 
sobretudo, pela coragem de abordar esse assunto, que inclui não 
somente os projetos de sua autoria, mas também os de vários colegas 
desta Casa. São projetos de grande relevância para a sociedade, que 
atingirão as classes menos favorecidas, e projetos moralizadores, cujo 
objetivo é a ética e a transparência. Existe também a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 54, de nossa autoria, apresentada no ano 
passado, que propõe o voto aberto em todas as circunstâncias, a fim 
de que o povo mineiro saiba de que forma está votando o Deputado 
que elegeu. Mas por que esses projetos não estão na pauta, por que 
não os apreciamos de forma democrática? 

Portanto, V. Exa. está de parabéns pela firmeza e coragem ao fazer 
esse pronunciamento. Muito obrigado. 

O Deputado Dinis Pinheiro*- Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostaria 
de finalizar o nosso raciocínio em relação ao Projeto de Lei no 
2.445/2002, do Deputado Antônio Andrade. 

Estamos no mês de dezembro, final do ano, e Minas Gerais está 
passando por enormes dificuldades financeiras, como o pagamento do 
13° salário, com o qual o nosso honrado Governador vem se 
preocupando muito. Assim sendo, receio que esse projeto promova 
grande impacto no aspecto financeiro do Estado. Então, seria 
prudente e sensato de nossa parte fazermos um estudo mais 
criterioso, detalhado e sereno a seu respeito , ainda mais com a 
mudança do Governo em relação à redução do ICMS de 18% para 
12%. 

Portanto, fica registrada a minha preocupação em relação a esse 
projeto, tendo em vista o advento da LRF, que visa, acima de tudo, 
vedar a renúncia fiscal. Além disso, temos a obrigação de avaliar com 
muito carinho e critério os projetos de impacto financeiro, senão 
poderemos beneficiar uma minoria e prejudicar milhões de mineiros. 
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Flcaria muito feliz se o Deputado Antônio Andrade pudesse 

mostrar a esta Casa os dados que. certamente, detém, em que deve 
constar fundamentação bem sólida e consolidada, que o levaram a 
apresentar essa proposição. 

Registro. mais uma vez. a minha preocupação, pois creio que esse 
projeto de lei poderá trazer impacto negativo para o próximo Governo. 
Manifesto também o meu repúdio à maneira como vem sendo 
elaborada a ordem do dia. 

Por fim, em nome do PL, manifesto o nosso apoio e a nossa 
solidariedade à aprovação dessa lei delegada, por entendermos que o 
Estado necessita e carece, verdadeiramente. de medidas que 
estabeleçam prioridades para a alocação dos recursos de Minas 
Gera1s, haja vista as grandes adversidades que estamos vivenc1ando. 
Sabemos que o Governador Aécio Neves se preocupa com o 
aperfeiçoamento da máquina admmistrat1va estadual, e o PL comunga 
desse sentimento, devendo participar ativamente da aprovação desse 
projeto. Isso dará ao Governador condições de implantar as reformas 
devidas, não Implicando demissões, conforme prometeu. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo* - Caros colegas Deputados, Deputadas 

desta Casa, senhores profissionais da imprensa. visitantes que 
marcam presença nas galerias. espectadores da TV Assembléia , 
senhoras e senhores. Venho a esta tribuna inspirado pelas mesmas 
razões de meu antecessor, o Deputado Dinis Pinheiro, para 
quest1onar a sanha redutora de tributos neste Estado. Isso nos coloca. 
sem dúvida alguma, numa grande dificuldade de observar os ditames 
da Lei de Responsabilidade Fiscal e de solver compromissos perante 
o próprio servidor público. Refiro-me à folha de pagamento. Não é 
preciso ir muito longe para perceber que o Estado está em palpos de 
aranha para pagar o salário de novembro. O de dezembro não sera 
diferente, assim como o 13° salário. 

No f1nal do ano passado, esta Casa chegou a aprovar uma anistia 
das mais temerárias e incomuns que já presenciei em minha vida 
pública. Fez-se uma concessão rara a um segmento de 
medicamentos. de laboratórios. consignando-se em nossa legislação 
estadual uma anistia sem precedentes na história. Dois artigos da lei. 
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votados naquela oportunidade, promoviam a anistia, travavam todo 
o processo. ir:clusive feitos judiciais e administrativos e a inscrição na 
dívida ativa. E um desrespeito à legislação tributária, aos ditames das 
Constituições Federal e Estadual , e fere o princípio da isonomia, o 
que, de resto , foi o respaldo que o Governador do Estado teve para 
vetar os dois dispositivos. 

Esta Casa. ao rejeitar os dois vetos do Governador, promulgou a 
anistia e concedeu um privilégio escandaloso e raro a um segmento 
que, seguramente. não tem nenhum compromisso social. Refiro-me 
aos laboratórios que não possuem compromisso com a sociedade 
brasileira. Comprimidos de farinha foram fartamente vendidos em 
nossa sociedade. Prometiam cura para pessoas necessitadas de 
medicamentos, as quais. sem eles, não teriam a sobrevida que 
poderiam ter. Pessoas morreram em razão deles. Refiro-me também à 
elevação absurda de preços dos medicamentos. Como se isso não 
bastasse, vêm agora gozar de uma anistia temerária, consignada por 
esta Casa nos últimos dias do ano de 2001. 

Diante disso, apresentei o Projeto de Lei no 1.988/2002, propondo a 
revogação dessa anistia , a revogação dos arts. 22 e 23 da Lei no 
14.062, de 20/11 /2001, para que se restabelecesse o princípio da 
isonomia, da igualdade de tratamento tributário que se deve dar a 
esses segmentos, contemplados de forma temerária por essa anistia 
que jamais deveria ter acontecido. Com isso, o Estado encontra-se em 
d1f1culdade para observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, as 
Constituições Federal e Estadual e os compromissos financeiros com 
a folha de pagamento e com os fornecedores, pois teve retirados 
1nstrumentos de que ele dispõe para sobreviver e se manter de pé. 
Quando entrei com o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça, 
para minha surpresa. ameaçou tachá-lo de inconstitucional. Porém o 
projeto prevaleceu contra a ameaça. 

Um Deputado iluminado conseguiu na reunião, sem que eu 
soubesse, convencer os membros daquela comissão de que meu 
proJeto não era inconsti tucional. Inconstitucional foi a anistia 
concedida. Meu projeto visava exatamente restabelecer a 
constitucionalidade, a legalidade em cima de um procedimento que 
não deveria ter sido adotado. Esse projeto veio a Plenário e, para 
minha surpresa, recebeu uma emenda do nobre Deputado Miguel 
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Martini, que se faz presente e certamente podena explicar o que o 
inspirara a apresentar essa emenda. Por mais 1nt1midade que tenha 
com o processo legislativo, não consegui entender o que está escrito 
aqui pelo Deputado. Na realidade, em vez de apresentar uma 
proposta de emenda convergente com o objet1vo que eu queria 
alcançar, o nobre Deputado propõe a ampliação dessa anistia, numa 
redação a respeito da qual não se1 se chegou a refletir ma1s 
profundamente. Ao invés de propor uma emenda que viesse a 
contemplar os objetivos do meu projeto, o art. 1 o da emenda do 
Deputado assim estabelece: "Fica cancelado o crédito tributário 
proveniente de auto de infração. que tenha como suporte o 
entendimento f1scal de que o procedimento adotado pelo contribuinte 
se faz nocivo à Fazenda Pública Estadual.". Ou seja, todo auto de 
infração que resultar do entendimento fiscal de que a empresa está 
lesando o Estado fica anulado, segundo a proposta do Deputado 
Miguel Martini. 

Mas o Deputado Miguel Martini não pára aí. Apresenta 
requerimento, aprovado por este Plenáno, para retardar a tram1tação 
do meu projeto. remetendo-o às Comissões de Defesa do Consumidor 
e de Administração Pública, o que igualmente não entendi. Como 
Vice-Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, f1co à 
vontade para antecipar-me e dizer que essa anistia não convém ao 
consum1dor nem ao contribuinte. 

Vejo o Deputado Miguel Martini de pé diante do microfone. 
Certamente deseja esclarecer algo que gostaria de ouvir com muito 
prazer. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Gostaria de pedir 
desculpas a V. Exa. , mas estava distraído e não sei sobre qual projeto 
V. Exa. está fa lando, uma vez que apresentamos inúmeras emendas. 
Há um projeto que não era para beneficiar o Estado, mas alguns 
contribuintes. Não sei se V. Exa. está se referindo a esse projeto. 
Gostaria de saber a ementa do projeto de V. Exa., para que pudesse 
explicar. 

O Deputado João Paulo - Deputado Miguel Martmi, minha 1nic1at1va 
não está consubstanciada em emenda, mas em projeto de lei que 
destina revogar a anistia concedida por esta Casa no final do ano 
passado. V. Exa. apresenta uma emenda potenciallzando essa an1st1a 



de uma maneira jamais vista . Além disso, V. Exa. apresenta dois 
requerimentos. já aprovados por este Plenário, propondo que o projeto 
passe pela Comissão de Defesa do Consumidor, o que eu 
pessoalmente julgo desnecessário, e pela Comissão de Administração 
Públ ica. o que igualmente julgo desnecessário. Pelos atos praticados 
nesta Casa, já estamos acostumados a presenciar o temperamento 
bastante incisivo de V. Exa. na defesa do consumidor, do cidadão, dos 
interesses do povo mineiro. Então, V. Exa. continua com o aparte. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputado. Já 
entendi o que está acontecendo. Quanto a esse projeto de anistia, 
contra o qual nos posicionamos. eu , o Deputado João Leite e outros 
Deputados tentamos impedir que fosse aprovado. O Governador 
vetou, o projeto voltou ao Plenário, e , contrariamente a nossa vontade, 
esse veto foi derrubado. A Casa concede uma anistia - sabe-se lá por 
que razões, acertada sabe-se lá com quem -. e , logo em seguida, o 
mesmo grupo de parlamentares que concedeu a anistia com 
interesses contrários à nossa vontade, apresenta outro projeto para 
novamente acabar com ela. 

Então, o que fizemos foi um processo de obstrução, porque esta 
Casa. com esse mesmo grupo de Deputados interessados, que deu a 
anistia contrariamente à nossa vontade, agora quer acabar novamente 
com ela. É um vaivém que não sabemos a quem interessa. Não foi do 
interesse do Governador, porque ele vetou, e esta Casa derrubou o 
veto. Queremos saber quem ganhou e perdeu com esse vaivém de 
anistia. É contra isso que estamos. Se V. Exa. observar, durante a 
votação do veto estivemos contra. Queríamos a manutenção dele, 
mas esta Casa. ou melhor, um grupo de parlamentares desta Casa 
negociou com o Líder do Governo, acertou, e o veto foi derrubado, ou 
seja, foi dada a anistia. 

Logo depois entra com um outro projeto, mas para cassar a anistia 
que eles haviam dado. Nesse caso fomos procurados e alertados. 
Assim , dissemos: "Está bem! Se esta Casa deu a anistia e agora quer 
retirá-la , discutiremos melhor essa questão". Por quê? Não dá para 
dar e retirar anistia. Sou contra peremptoriamente a qualquer anistia, 
porém, há um mínimo de coerência que se exige desta Casa. Se se 
derrubou um veto, isso significa que foi pela ampla maioria desta 
Casa. Por que esse mesmo grupo de parlamentares deu e agora está 
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interessado em cassar essa anist1a? Posso retirar as emendas, 
Deputado, se esta Casa for explicar o porquê de dar e retira r 
novamente. Esse vaivém que não estamos entendendo. 

O Deputado João Paulo• - Nobre Deputado Miguel Martini, o projeto 
que propõe a extinção da anistia é de minha autoria. Não sou 
signatário da anistia que fora feita nem votei a favor. É bom que V. 
Exa. fique sabendo que o projeto é de minha autoria. Essas suas 
palavras não têm correspondência nos documentos que V. Exa. 
assinara, principalmente na emenda apresentada. Da maneira como 
está redigida, o objet1vo é ampl1ar essa anistia da mane1ra ma1s 
absurda possível, até para as outras atividades. Isso, porque afirma 
categoricamente que qualquer auto de infração que tenha por 
fundamento a discordância do fiscal em relação à prática do 
contribuinte fica anulado. ou seja, seria uma anistia completa e tota l 
para todos os créditos tributários resultantes de auto ou autos de 
infração. Quer dizer, não consegui entender. 

Percebo que a fala de V. Exa. não corresponde ao que está nos 
documentos que mencionou . E, se V. Exa. retirar o projeto para que 
venha a este Plenário, certamente estará elaborando-o de acordo com 
os interesses da população de Minas Gerais e da nossa sociedade. 

Vem agora um projeto de autoria do nobre Deputado, L1der do 
Governo, tentando introduzir uma outra anistia para esse mesmo 
segmento. com o que nós, evidentemente. não podemos concordar. 

Como o meu tempo já expirou, agradeço a todos. Muito obrigado. 
• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos 

Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, senhores 

Parlamentares, prezada assistência, telespectadores da TV 
Assembléia, em iniciativa caracterizada pela isenção e pela luc1dez. 
esta Assembléia houve por bem aprovar o Projeto de Resolução n° 
1.465/01 , oriundo da Mensagem Governamental n° 19/1999, com a 
qual foi-nos encaminhado o Balanço Geral do Estado de Minas 
Gerais, relativo ao exerc1cio de 1998. 

Ao observador comum, a atuação da Casa poderia passar 
despercebida, em se tratando do mero cumprimento de uma norma 
constitucional e do exercício de nossa função fiscalizadora . Com 
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efeito, é de competência exclusiva do Legislativo examinar e 
aprovar as contas do Executivo em tempo hábil. No entanto. essa 
resolução - referente ao último ano do Governo Eduardo Azeredo -
levou mais de dois anos para ser aprovada, dando margem a 
extrapolações: estariam as contas sendo postas em dúvida? Ou será 
que a delonga seria devida a injunções políticas contrárias. a cujos 
autores só interessaria a polêmica? 

Sobre a primeira hipótese, felizmente, a verdade e a justiça 
prevaleceram após exaustiva análise e parecer favorável do Tribunal 
de Contas, bem como depois de cuidadosa tramitação nesta Casa. 
Esta última se norteou por cristalina conclusão da Comissão de 
Fiscalização Financeira, que opinou pela aprovação do documento. 
Quanto à segunda possibilidade - da tentativa de incriminar o Senador 
eleito, Eduardo Azeredo, com argumentos que não resisti ram ao 
tempo -, esta parece mais concreta. E é a respeito disso que 
ocupamos hoje esta tribuna, para tecer alguns comentários sobre a 
questão encerrada em boa hora e em benefício do povo mineiro. 

Hão de argumentar alguns que esta nossa fala é em defesa de um 
homem público com quem mantemos laços de amizade pessoal e 
afinidades político-partidárias. No entanto. se somos amigos e 
companheiros de partido, o Senador Eduardo Azeredo prescinde de 
nossa defesa. porque ela já foi assumida pelo povo mineiro, que o 
elegeu para Senador Federal com expressiva votação. Ainda assim , 
levando em conta a contundência de algumas manifestações 
ocorridas neste mesmo Plenário, na semana passada. resolvemos 
ocupar hoje a tribuna para reafirmar fatos e verdades já positivamente 
assimilados pela opinião pública. 

Comecemos com o parecer do egrégio Tribunal de Contas do 
Estado, precedente à ação fiscalizadora no âmbito deste Parlamento. 
Como se sabe, aquela Corte concluiu pela aprovação das contas, 
após registrar oito diferentes ressalvas. Entretanto, um exame atento 
dessas ressalvas nos mostra que, invariavelmente, todas elas dizem 
respeito a aspectos formais , não ratificando irregularidades que 
desaguassem na lesão do bem público. Ora, se o Tribunal nem de 
longe chegou a insinuar a hipótese de má-fé nem de malversação dos 
fundos públicos: se as pretensas falhas apontadas referem-se a 
modalidades operacionais inadequadas, então é o caso de se 
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perguntar: pode o administrador público ser responsabilizado pela 
máquma burocrática obsoleta que herdou de admm1strações 
antenores? A resposta a tal pergunta é desnecessána. 

Pessoalmente, tivemos o cuidado de proceder à análise detalhada 
do assunto, em forma de pró-memória - que deixamos disponível para 
os colegas Deputados - e cujas linhas gera1s são as seguintes. 

A primeira ressalva é quanto ao balanço financeiro . O Tribunal 
aponta erro no registro contábil de obrigações a pagar. Ora. isso em 
nada compromete a qualidade das contas apresentadas. e foi sanado 
pela Contadoria Geral do Estado no exercício seguinte. 

A segunda ressalva diz respeito ao saldo patrimonial financeiro : o 
Tribunal conclui ter havido destinação de recursos do FUNDEF 
diversa daquela prevista em lei. Contra o argumento, a Comissão de 
Fiscalização Financeira desta Casa entendeu não ser correta a 
afirmação constante da pág1na 488 do Relatório do Tribunal de 
Contas. Na verdade, o entrevere se deve à complexa metodologia 
adotada para aplicação de verbas do FUNDEF, como o comprova 
episódio ocorrido no Governo Itamar Franco: o Secretário da 
Educação, Professor Murílio Hingel , não faz muito, foi multado pelo 
Tribunal de Contas, a propósito da prestação de dados do FUNDEF. 
referentes ao exercício de 2001 . 

Outra ressalva feita pelo Tribunal d1z respeito aos gastos com a 
educação. Afirma o TC que o gasto anual efetuado com cada aluno 
matriculado na rede pública de educação não atingiria RS350, 17, mas 
apenas R325,90, já que as escolas municipais estariam amparadas 
por recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Esses 
recursos não entram no caixa do Estado, sendo repassados 
diretamente aos municípios. Assim, os recursos oficiais do Estado 
para o setor são menores, aumentando a média de gasto por aluno. 

As demais ressalvas dizem respeito ao saldo patrimonial 
permanente, às despesas com publicidade e pessoal , à dív1da at1va e 
à dív1da ativa fundada. Não iremos dissecá-las aqui, porque o fizemos 
no Pró-Memória que disponilizamos para a Casa. No entanto. 
perm1t1mo-nos lembrar que a questão da publicidade - o Executivo não 
teria cumprido a exigência de publicar trimestralmente as despesas -
cai por terra quando se verifica que a própria Constituição Estadual, 
no parágrafo único do art. 17. determina que a publicação de tais 
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despesas é de inteira responsabilidade das unidades 
orçamentárias. Merece menção, também, a ressalva quanto à dívida 
fundada. sobre a qual o Tribunal admite não ter certeza. Ora, se não 
há tal certeza, resulta que a ressalva é dispensável. 

Não bastasse a inequívoca manifestação do Tribunal de Contas, 
veio a Comissão de Fiscal ização Financeira desta Casa corroborar a 
decisão daquela Corte ao opinar, em 3 de maio corrente, pela 
aprovação, em turno único, do Projeto de Resolução no 1.465/2001 na 
forma original , bem como pela rejeição do substitutivo e da emenda 
que haviam sido apresentados. Na verdade, nem o Tribunal nem esta 
Casa poderiam proceder de maneira diferente: não bastasse a lisura 
das contas, há que considerar o significativo legado que Eduardo 
Azeredo deixou ao povo mineiro. E o momento, Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, é também para discorrer sobre a obra - à frente do Palácio 
da Liberdade - de nosso futuro representante no Senado Federal. 

Para começar, durante os quatro anos em que Azeredo chefiou o 
Executivo, a média de crescimento da nossa economia fo1 superior à 
nacional. No Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - da ONU, 
Minas passou do nível médio para o nível alto. 

No campo da saúde. enfatizou-se o atendimento preventivo, a 
melhoria dos serviços médico-hospitalares e a distribuição gratuita de 
remédios. Foi efetivada a distribuição de 715t de medicamentos para 
5 milhões de pessoas, em 600 municípios. Apenas para citar um 
índice , a mortalidade infantil caiu de 30,8% em 1994 para 17% em 
1998. 

Na área da educação. as reformas adotadas levaram o UNICEF a 
considerar Minas como o Estado brasileiro que mais avançou no 
setor. Alunos das escolas fundamentais mineiras obtiveram o primeiro 
lugar em todo o País no Sistema de Avaliação Educacional do MEC. 
Enquanto a Constituição Federal estipula em 25% o percentual 
mínimo da receita líquida para aplicação em educação, em 1998 o 
investimento entre nós foi da ordem de 50, 13% da receita . 

Na indústria e no comércio , Azeredo consolidou a vocação mineira 
como pólo empresarial, ao inaugurar o Centro de Feiras da Gameleira. 
Novas indústrias de grande porte aqui se instalaram com patrocínio 
oficial: a Mercedes-Benz em Juiz de Fora, a segunda fábrica da FIAT 
em Belo Horizonte e a IVECO em Sete Lagoas, entre outras. Foram 
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direcionados investimentos para nada menos que 547 projetos 
industriaiS. 

Na agropecuána, o Governo Azeredo empenhou-se na erradicação 
da febre aftosa. com a vacinação de 96.49°'o do gado bovino. 
Aumentou em 50% o número de cidades atendidas pela EMATER e, 
no tocante à reforma agrária, fez o assentamento de 5.500 famílias . 

No que se refere ao saneamento. foram aplicados 
RS300.000.000,00 através do PROSAN. em obras que favoreceram, 
sobretudo, a Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crescimento 
da população atendida pela COPASA com fornecimento de água 
tratada foi de 25%, enquanto os serviços de esgoto aumentaram em 
33°1o. 

No setor da eletrificação, o atendimento às áreas urbanas chegou 
aos 1 00%, ao passo que as propriedades rurais atendidas saltaram de 
41 ,5°·o para 80°ro . 

Outras areas estratégicas, como as do meio amb1ente, segurança. 
trabalho, transporte e c1encia e tecnologia tampouco foram 
esquecidas. Um só exemplo ja o comprova: os Investimentos do 
Estado em pesquisa, através da FAPEMIG, passaram de 
R$51.000.000,00 em 1994 para R$116.000.000,00 em 1998. 

Por fim , lembraríamos que apenas duas das realizações do Governo 
Azeredo seriam suficientes para colocá-lo no ápice da classificação de 
nossos governantes. Primeiramente, aí está a Lei Robin Hood. de sua 
autoria e do mais extraordinário alcance socioeconômico. Baseada no 
princípio de que a distribuição das receitas entre os municípios deve 
ser equitativa, a Robin Hood veio mudar definitivamente a paisagem 
m1ne1ra, antes caracterizada pela dualidade de municípios ricos 
convivendo, lado a lado, com outros que eram autênticos bolsões de 
miséria. 

Outro aspecto que demanda atenção fo1 a renegociação da dívida 
com o Governo Federal. Não tivesse a dívida sido renegociada - e 
amda ma1s nas cond1ções em que o foi - e Minas Gerais estaria 
inviável. É verdade a que não se furtam os mais veementes críticos do 
Governo Azeredo. 

Realizações hoje atribuídas à atual administração devem-se, na 
verdade, ao Governo Azeredo. Veja-se, por exemplo, a questão das 
verbas a serem liberadas pela União: a recuperação das estradas 
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federais foi feita por Azeredo, enquanto os créditos da MinasCaixa 
foram incluídos na negociação do Estado com o Banco Central , 
quando da liquidação daquele órgão. 

Questiona-se, sem fundamento, sobre a necessidade da liquidação 
da MinasCaixa e do CREDIREAL, bem como da alienação do 
BEMGE. Os questionadores fazem vista grossa, entretanto, para o 
fato de que as operações foram impostas pelo Governo Federal , tendo 
em vista a crítica situação daqueles estabelecimentos, ocasionada 
pela má gestão em governos anteriores. De certa maneira. essa 
imposição é semelhante àquela apresentada ao Governador Itamar 
Franco para desverticalizar a C EMIG: recorde-se que Itamar era 
visceralmente contrário ao processo de fracionamento que hoje luta 
para aprovar. 

Finalmente. não custa lembrar que os recursos provenientes da 
venda do BEMGE foram utilizados para cobrir créditos privilegiados de 
terceiros, particularmente aqueles oriundos de contenciosos 
trabalhistas. 

Parabenizamos a Assembléia pela aprovação das contas do 
Governo Eduardo Azeredo, relativas ao exercício de 1998. Encerram-
se, assim , sob o signo da legalidade e da justiça, os anais de um dos 
maiores governos que Minas já teve. Essa afirmação não a fazemos 
com o leviano propósito da bajulação, mas para referendar aquilo que 
o povo mineiro já havia demonstrado. De outro modo, não se explicam 
os quase quatro milhões e meio de votos que nosso Senador recebeu 
nas urnas e que agora o levam, endossado pelo reconhecimento 
popular, para novas e expressivas intervenções em prol de nosso 
Estado. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Deputado Antônio Carlos Andrada, V. Exa. , com o 
brilhantismo de sempre. ocupa esta tribuna para falar de um dos 
melhores homens públicos que Minas Gerais já conheceu. Não 
poderia me calar, uma vez que pude testemunhar, por duas ocasiões, 
a postura do Governador Eduardo Azeredo. Primeiro, tive a honra e o 
privilégio de ser um de seus auxiliares: depois, testemunhei , nesta 
Casa, uma das maiores perseguições a um homem público, quando 
foi proposta e aberta uma CPI para fazer devassa em seu Governo. 
Nada se achou contra o homem público Eduardo Azeredo, com quem 
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me orgulho de ter trabalhado. 

V. Exa. falou sobre a Lei Robin Hood, e eu, que sou do vale do 
Jequitinhonha. posso. como poucos. avaliar os benefícios que a le1. 
que deveria ser chamada Lei Azeredo, trouxe para os municípios 
mineiros, principalmente para os menores. V. Exa. listou também uma 
série de benefícios. de ações do Governo Eduardo Azeredo. Há uma 
ação. que não está nesse rol, que é o Programa de Apoio ao Pequeno 
Produtor, implementado na área mineira da ADENE, ex-SUDENE. 
paralisada neste Governo. 

O Governo Eduardo Azeredo trouxe enormes benefícios ao 
trabalhador rural e do campo. E preciso que o Governo Aécio Neves 
também resgate os direitos do trabalhador rural. E tenho certeza de 
que o fará 

Quanto a Eduardo Azeredo. ninguém melhor para JUlgá-lo que o 
povo mine1ro. O ex-Governador fez campanha franciscana, mas foi o 
Senador mais votado de Minas Gerais. O povo o absolveu de 
qualquer acusação, por mais leviana que fosse. e lhe deu uma cadeira 
para representar o Estado no Senado da República. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada -Agradeço a intervenção de V. 
Exa .. sempre oportuna e significativa. 

Encerro as mmhas palavras agradecendo ao Deputado Doutor 
Viana. que nos cedeu a vez na tribuna. numa permuta. Temos a 
convicção de que, mais do que servir ao Brasil, Eduardo Azeredo, no 
Senado Federal, será um presente que Minas dá à Nação. Tenho 
certeza de que irá dar continuidade a esse grande serviço que fez. 
emprestando a sua experiência àquele elevado fórum da Repúbl ica. 
Muito obngado. 

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

imprensa, funcionários da Casa, senhores que a nós assistem das 
galerias e também pela TV Assembléia , três assuntos me trazem à 
tribuna. O primeiro trata da luta que estamos acompanhando. de uns 
tempos para cá, com relação ao recebimento da URV pelos 
funcionários da Casa. Esse é um direito dos funcionários do Poder 
Legislativo. uma vez que essa diferença já foi paga por outros 
Poderes. Recentemente, v1mos numa coluna do jornal '·Estado de 
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Minas" a notícia de que os funcionários federais receberão o 
restante da URV. No entanto, os nossos funcionários ainda não foram 
beneficiados. 

Estive na Diretoria-Geral e com o Presidente da Assembléia e 
verifiquei que há vontade política para resolver esse problema. A 
questão é que ainda não chegaram recursos para a Assembléia 
cumprir essa obrigação que tem para com os seus funcionários: a de 
pagar essa diferença salarial de tantos anos. Estamos acompanhando 
esse processo e continuaremos nos empenhando para que seja 
repassada a diferença salarial a quem de direito. Esperamos que a 
Assembléia e o Estado cumpram sua obrigação. 

Temos trabalhado, sem muita divulgação, para que esse problema 
seja resolvido. No entanto, nos corredores da Assembléia, têm havido 
mal-entendidos. Queremos que a Assembléia pague essa diferença 
salarial , que é um direito dos funcionários, e apuramos que a 
dificuldade não é a falta de recursos do Governo, até o presente 
momento, para a Assembléia quitar a sua obrigação com os seus 
funcionários. Quero que fique esclarecido o desejo deste Deputado -
e, tenho certeza, de toda a Casa - de que queremos o melhor para os 
nossos funcionários, que tantos serviços nos prestam, e também ao 
povo do nosso Estado. 

Em segundo lugar, quero me manifestar sobre a PEC no 34, que cria 
o Conselho de Contas dos Municípios, para levantar alguns pontos 
que considero cruciais. (- Lê:) "Em primeiro lugar, a Constituição 
Estadual prevê, no seu art. 77, a competência privativa do Tribunal de 
Contas para propor a criação e extinção de cargos de sua estrutura. 
Estou certo de que, havendo necessidade de ampliar o serviço de 
fiscalização atribuído àquele Tnbunal , o próprio órgão tomará iniciativa 
de submeter a esta Casa a sua proposição, que será apreciada de 
acordo com os trâmites normais. 

Em segundo lugar, discutir esse tema ao apagar das luzes desta 
legislatura e aprovar a criação desse conselho de afogadilho 
representa um risco que a prudência e a legalidade não recomendam. 

Dada a importância do assunto e, principalmente, dado o ônus que 
isso representará para o Tesouro do Estado, um tanto exaurido com 
os compromissos já existentes, melhor será que se amplie o debate 
sobre a necessidade e a conveniência da criação do conselho, neste 
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ou em outro momento. 

Concordei e concordo com a tramitação dessa proposta de emenda 
à Constituição. tanto que ass1nei e estou acompanhando o seu 
andamento, mas sabemos que há outras tramitando nesta Casa ha 
anos. como a que propõe a autonomia da perícia médico-legal , que é 
de grande importância para assegurar maior confiabilidade aos seus 
procedimentos. Estão amda em andamento, há bastante tempo, os 
projetos de le1 complementar que estruturam a carreira dos 
profissionais da educação pública e dos Defensores Públicos do 
Estado, ambos de necessidade urgente. Nem por isso deixaram de 
ser debatidos e ainda aguardam votação no 2° turno. A criação desse 
conselho é ma1s importante para o povo mineiro do que os planos de 
carre1ra dos professores e dos Defensores Públicos? 

Até agora não se conhece o pensamento, a respeito do tema , do 
próprio Tribunal de Contas. Há opiniões pessoais de uns e de outros 
em torno da questão. Não podemos dec1dir por argumentos apenas. 
Temos de buscar os aspectos técnicos e também verificar o lado 
ético. 

É preciso ter em mente o respeito aos princípios da administração 
pública: impessoalidade. legalidade. moralidade, publicidade e 
razoabilidade. Assim agindo, estaremos decidindo com a desejável 
prudência, respeitando os princípios constitucionais e preservando a 
transparência deste parlamento. indispensável à realização da 
democracia. 

O terceiro assunto se refere à Prefeitura de Belo Horizonte. Há uma 
semana, aplaudi a atitude tomada pelo Prefeito Fernando Pimentel. 
Faria um pronunciamento para denunc1ar os fatos que a imprensa 
noticiava com relação às irregularidades que vinham ocorrendo. Por 
ter ido a uma Secretaria, não pude proferi-lo. Para a nossa alegria, 
logo a tarde, o Prefeito tomou as dev1das providências. demitindo 
cerca de 40 pessoas que estavam trabalhando de mane1ra errônea na 
Prefeitura. Ao mesmo tempo, desejamos fazer uma cobrança. Tenho 
a certeza de que o Prefeito nos atenderá. No dia 17/7/2002, por meio 
do Ofício no 357/2002, encaminhei um requerimento ao Prefeito. (-
Lê:) 

"Exmo. Sr. Prefeito. com meus cumprimentos. venho solicitar a 
fineza de autorizar sejam fornecidas para análise as cópias de 
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documentos e as informações abaixo relacionadas referentes às 
ações deste Executivo para a recuperação da lagoa da Pampulha." 

Venho acompanhando os trabalhos real izados na lagoa da 
Pampulha, que não é um patrimônio apenas de Belo Horizonte, mas 
de Minas Gerais e do País. Apesar de ser um Deputado procedente 
do interior, assumi, com muita responsabilidade , a tarefa de 
acompanhar a recuperação da lagoa da Pampulha, que estava, por 
muito tempo, em situação deplorável. Como é do conhecimento de 
todos, já realizamos dois debates públicos nesta Casa a pedido deste 
Deputado. 

Então, pedi algumas informações sobre as atividades que a 
Prefeitura vem executando na lagoa da Pampulha, mas infelizmente a 
resposta enviada não atendeu ao objetivo deste Deputado. Não sei se 
o Prefeito tomou conhecimento do fato, mas ela veio em seu nome. 

Solicitei o seguinte: cópia do projeto técnico completo, com 
demonstrativo das obras já realizadas, incluindo-se as de 
reurbanização da região; cópias das planilhas de orçamentos e 
contratos, já assinados pela Prefeitura ou órgãos supervisionados, de 
obras relacionadas com a bacia da Pampulha; definição, por etapas e 
áreas, dos volumes resultantes do desassoreamento da lagoa, e 
respectiva memória de cálculo, com cronograma físico-financeiro das 
obras atuais e futuras; definição da origem dos recursos para cada 
uma das etapas mencionadas; demonstrativo dos valores aplicados 
até o momento e suas origens; definição, em planta 
aerofotogramétrica, das áreas de assoreamento atuais, consideradas 
como zona de proteção ambiental , demonstrando o projeto de 
ocupação, a finalidade. a forma de auto-sustentação e o prazo em que 
1sso será realizado. (- Lê:) 

"Solicito a urgência possível quanto às informações ora solicitadas, 
que serão imensamente valiosas para a conclusão dos meus estudos, 
Ja bem adiantados, além da realização de duas audiências públicas 
nesta Assembléia a respeito do assunto. Na expectativa de sua 
atenção, antecipo os melhores agradecimentos. Atenciosamente, 
Deputado Doutor Viana." 

Esse ped1do foi enviado ao Exmo. Dr. Fernando Damata Pimentel , 
Prefeito Municipal de Belo Horizonte, em exercício, mas, para minha 
surpresa, recebi o programa de recuperação da Lagoa, o qual já tinha 
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em mãos há muito tempo. Portanto não fui atendido e volto a 
reclamar. Há mais de um ano, venho discutindo a Lagoa. e isso não é 
o que ped1. 

Recebi o seguinte ofício-resposta, de 30/7/2002: (- Lê:) 
'·Prezado Deputado. com meus cumprimentos e em nome do 

Prefeito Dr. Fernando Damata P1mental, encaminho a V. Exa. , anexo. 
para conhecimento, conforme solicitado no documento OF 0357/02, o 
caderno PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento 
Ambiental da Bacia da Pampulha -. síntese da ação conjunta 
empreendida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo 
Horizonte e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Contagem. 
Volto a colocar-nos à disposição de V. Exa. para qualquer assunto ao 
nosso alcance··. Esse documento foi assinado por Rita Margarete de 
C. F. Rabelo. Chefe de Gabinete do Prefeito e endereçado a mim. 

Isso não é verdade, pois meu ofício não pedia o caderno PROPAM, 
que já tinha. Mais uma vez, Sra. Chefe de Gabinete do Prefeito, não 
tenho como concluir minhas observações e, assim, terminarei o ano e 
esse mandato sem as informações solicitadas em 17n/2002 à 
Prefeitura. V. Exa. tem em mãos meu ofício e encaminhou-me o que 
não pedi. 

Conheço o Prefeito, com quem tenho um bom relacionamento e CUJO 
trabalho e luta aplaudo. Torço para que sua administração seja um 
sucesso, para o bem de Belo Horizonte e de toda o Estado de Minas 
Gerais. Peço-lhe que tome conhecimento de nossa solicitação e nos 
atenda, pois ficaremos insistindo até ter em mão as informações 
corretas. Sabemos de sua correição na vida pública e fazemos essas 
três considerações, para a reflexão dos companheiros e dos órgãos 
citados nesta fala. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra. o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente. Srs. Deputados. público, 

telespectadores da TV Assembléia , falarei sobre a questão da 
educação. Tive o cuidado de levantar documentação sobre a Le1 
Orgânica do Município de Belo Horizonte. O art. 161 diz que fica 
assegurada a cada unidade do S1stema Municipal de Ensino. inclusive 
às creches, a dest1nação de recursos necessarios à sua conservação, 
manutenção e vigilância e à aqu1sição de equipamentos e materiais 
didático-pedagógicos conforme dispuser a lei orçamentária. A LOM 



li ) 
coloca como prioridade a educação infantil , mas sabemos que não 
é isso o que ocorre. Temos pouquíssimas escolas públicas que 
atendem à faixa etária de 4 a 6 anos, enquanto existem 172 creches. 
conveniadas com a PBH. atendendo em tempo integral. Lamentamos 
o fato de a Prefeitura de nossa Capital não cuidar de assunto tão 
relevante. 

O Deputado Doutor Viana tratou de assunto fundamental para Belo 
Horizonte: o saneamento básico. E refiro-me à educação infantil . 
Sabemos que milhares de crianças encontram-se fora das creches e 
escolas. Gerações de crianças, em nossa Capital , estão totalmente 
abandonadas. E as creches ficaram praticamente todo o semestre 
deste ano sem receber recursos da Prefeitura. Às creches não foram 
repassados os recursos a que têm direito. E caso queiramos 
informações, só as conseguimos nas creches, porque a Prefeitura não 
as fornece. O Deputado Doutor Viana tem dificuldades em conseguir 
informações em relação à lagoa da Pampulha, as quais deveriam 
estar disponibilizadas para todos os belo-horizontinos. 

Hoje, encontra-se na Câmara Municipal , para ser votado, projeto de 
lei em que a PBH novamente não atende à LOM. 

A Lei Orgânica determina que não se invista menos de 30% na 
educação. A Prefeitura apresentou uma ADIN contra o artigo que trata 
da LOM, cujo relator foi o Deputado Federal eleito Patrus Ananias. O 
que pretende a Prefeitura? Quando a ADIN for julgada, e. se houver o 
reconhecimento pelo Supremo, haverá retroatividade garantida. Serão 
perdoados os anos em que a Prefeitura não investiu em educação. 
Portanto, querem apagar o que ficou para trás e que gostaríamos de 
conhecer. Particularmente. não tenho muita curiosidade, mas a 
população, sim. 

Não temos uma Prefeitura transparente. Há, na pauta da Câmara 
Municipal , um projeto de lei que tem o apoio da Prefeitura, 
pretendendo que o investimento em educação seja de 25%. Ora, 
lutaram tanto para que fosse 30%. E agora, assumindo o Governo, 
querem 25% e apresentam uma ADIN para explicar os anos em que 
não houve investimento. Estimávamos 30,81 % do orçamento 
destinados à educação. Com os repasses federais , seriam 34,13%. 
Agora querem passar para 25%, representando uma perda de R$ 
100.000.000,00. É isso que estão votando na Câmara Municipal. A 
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Prefeitura não repassa recursos as creches. não mveste em 
educação infantil, e ainda querem retirar R$ 100.000.000,00 da 
educação. A educação é prioridade ou não? Para a Prefeitura, não. 

Deputado Doutor V1ana. não fique muito triste por não conseguir 
informações sobre a obra da lagoa da Pampulha. Qualquer c1dadão 
deveria ter acesso a essas informações. Quanto se está gastando? 
Qual é a planilha? Quanto a Prefeitura desembolsa? Se não consegue 
saneamento bás1co para a Lagoa da Pampulha, também não 
conseguimos informações sobre educação. A Prefeitura não informa 
nada a ninguém nem sobre saneamento básico, educação e 
investimentos. 

Estamos perdendo gerações. Quando nossas crianças serão 
atendidas? Quando o art. 161 da Lei Orgânica será atendido? A 
Prefeitura também apresentará ADIN contra o art. 161 proposto por 
Patrus Anan1as? Já apresentaram ADIN em relação ao artigo que 
determina mvestimento nunca inferior a 30°'o na educação. Agora 
também entrarão com ADIN com relação ao artigo que assegura 
investimentos nas creches? Lamento essa postura da Prefeitura em 
relação a questão da lagoa da Pampulha, levantada pelo Deputado 
Doutor V1ana. e pela retirada de R$1 00.000.000,00 da educação. 

Registro, com muito prazer, a presença do Prefeito de Alto Jequitibá, 
Sr. Milton Gomes, que nos honra com sua visita , nesta reun ião 
ordinária. 

Essa é a nossa posição de protesto contra essa não-apresentação 
de dados pela PBH para os parlamentares. E os cidadãos de Belo 
Horizonte? Que informações esses cidadãos obtêm? Se o Deputado 
Doutor V1ana não consegue, se não conseguimos obter as 
Informações, se as creches não conseguem , quem consegue? Muito 
obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 

Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
D1a. compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 
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O Deputado Miguel Martini - 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 Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Parece-me que o Deputado João Paulo 

não está presente. Sabia que eu usaria a palavra e me pediu para 
explicar o porquê daquela emenda e dos dois requerimentos que 
apresentei propondo que o projeto volte à Com1ssão de Defesa do 
Consumidor e à Comissão de Administração Pública. Apresentei outra 
emenda. O teor não tem a menor importância. uma vez que o objetivo 
era retardar a votação daquele projeto. Um grupo de parlamentares foi 
capaz de mobilizar a Assembléia para derrubar o veto do Governador 
que concedia anistia. 

Eu e o Deputado João Leite tentamos, por meio de 
encaminhamento. da votação, impedir isso. Queríamos a manutenção 
do veto por sermos rigorosamente contrários a qualquer projeto de 
anistia. Logo depois foi derrubado o veto. Sabemos que para derrubar 
veto nesta Casa precisa haver acordo, porque são necessários 39 
votos contrários e a força do Poder Executivo aqui é muito grande. 
Houve um acordo para que esse projeto fosse derrubado. 

Passado algum tempo, foi apresentado outro projeto, e é esse o do 
Deputado João Paulo, para retornar tudo. Agora, já não há anistia. 
Acaba-se com a anistia. Ora, precisamos de um mínimo de cri tério 
nesta Casa. Queremos conceder anistia, ou não queremos. 

Quando a minha assessoria disse que havia esse projeto, determinei 
que se apresentasse a emenda, a fim de que retornasse à Comissão 
de Defesa do Consumidor, pois desejamos discutir por que antes 
queríamos a anistia, mas agora já não a queremos. 

Recentemente, Deputado João Paulo, solicitaram-me, como Líder 
do PSB, que concordasse com a prorrogação de outro tipo de anistia 
conseguida nesta Casa. Não assinei , porque sou contra. A emenda 
que apresentei ao projeto de V. Exa. foi obstrutiva. Não sou favorável, 
porque a anistia é, em primeiro lugar, o reconhecimento da falência do 
Estado. O cidadão multado cometeu algum tipo de transgressão, 
portanto, tem de pagar. Mas não pode ocorrer o seguinte: uns pagam, 
e outros não. Aqueles que deixam de cumprir as suas obrigações 
serão beneficiados, no futuro , por uma anistia. 
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É importante que façamos uma grande discussão, a f1m de saber 
por que foi concedida a an1stia, logo depois foi pedido para que não 
fosse concedida e mais ad1ante foi pedida a sua prorrogação. 
Precisamos dessa resposta . Volto a dizer que posso retirar aquela 
emenda, porque o seu caráter foi unicamente obstrutivo. Vamos votar 
contra a prorrogação da an1stia. Na qualidade de líder não assinamos 
essa prorrogação, porque se o imposto é justo deve ser pago por 
todos. Não concordamos que uns o paguem e outros f1quem 
aguardando a anistia. 

Defendo. há muitos anos, a reformulação do código tributário. 
Esperamos que o novo Presidente consiga fazer a reforma tributaria. 
porque a legislação está ultrapassada, arca1ca. É quase imposs1vel 
cumpn-la da forma como está, pois inibe a produção e prejudica o 
Estado. Tive a oportunidade e o prazer de, Juntamente com o atual 
Governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, percorrer vários 
Estados da Federação, na qualidade de Presidente da UNALE, 
discutindo o modelo de reforma tributána que já está no Congresso 
Nacional. Precisamos de reformulação. Não podemos caminhar de 
anistia em anistia: concede anistia, tira , prorroga. cancela anistia. O 
Poder Legislativo tem de tomar cuidado com isso. Muito obrigado. 

O Deputado João Paulo - Sr Presidente, solicito a palavra pelo art. 
164 do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Reg1mento 
Interno, o Deputado João Paulo. 

O Deputado João Paulo~ - Ouvindo com atenção o Deputado Miguel 
Martini. lembrei-me de uma história - não se1 se verídica ou não-, que 
se conta por aí: "Um dia, um cidadão foi ao Banco para pagar suas 
contas de água, luz e telefone. O caixa lhe devolveu R$70,00 a mais 
de troco. O cidadão foi embora e não reclamou. Na semana seguinte, 
foi ao mesmo Banco fazer novos pagamentos. O mesmo caixa o 
atendeu. devolvendo-lhe RS70,00 a menos de troco. Reclamou, mas o 
caixa respondeu: 'Na semana passada, devolvi R$70,00 a mais. e não 
disse nada. Agora, estou devolvendo o seu troco com RS70,00 a 
menos, a fim de que seja compensado, porque não posso ficar com o 
prejuízo, e o senhor reclama?'. O cidadão respondeu : 'Um erro aceitei, 
mas dois?'.". Deve ser isso que está havendo com o Deputado Miguel 
Martini . Quando foi formulada a anistia, discordou. No entanto. uma 
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vez efetivada, discorda da sua revogação. Não concordamos com 
as razões alegadas, porque simplesmente mudou de posição. No 
início, era contra a anistia, agora é a favor. Apresentou as emendas 
protelatórias para dificultar a votação do meu projeto. Peço ao 
Deputado que retire as emendas, para que o meu projeto possa ser 
colocado na pauta e revogue essa anistia que nunca deveria ter sido 
concedida. Muito obrigado . 

.. - Sem revisão do orador. 
Despacho de Requerimentos 

- O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Andrade 
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 
1.214/2000. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso VIl do art. 232, ele com o art. 140, do Regimento Interno. 

Votação de Requerimentos 
- O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado M1guel Martini 

solicitando à TELEMAR informação a respeito dos critérios adotados 
por essa empresa relativos à mudança do sistema de tarifação nos 
finais de semana e feriados. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Rogério Correia solicitando que o 
Projeto de Resolução no 2.472/2002 seja distribuído, em 2° turno, à 
Comissão de Defesa do Consumidor. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado. Arquive-se. 

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

Presidência passa à 28 Fase da Ordem do Dia. com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

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

Ângelo solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo 
que o Projeto de Resolução no 1 .802/2001 e os Projetos de Lei n°s 
971/2000, 2.240 e 2.344/2002, 1.762/2001, e 1.986, 2.048 e 
2.063/2002 sejam apreciados nessa ordem, entre as matérias em fase 
de discussão. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Dinis Pinheiro solicitando a 
inversão da pauta da presente reunião , de modo que o Projeto de Lei 



120 
n° 2.445/2002 seJa apreciado em último lugar. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero me 

posicionar em relação à proposta do Deputado Dinis Pinheiro, de 
inversão da pauta, para que o Projeto de Lei n° 2.445/2002 possa ser 
apreciado em últ1mo momento. Essa é uma questão sobre a qual 
aguardamos manifestação da Assembléia Legislativa. Nesta Casa, 
temos várias Iniciativas de mudança referentes à questão tributária no 
Estado, pois a cada momento um segmento tem solicitado alterações 
em relação a essa matéria. A expectativa que temos é que a 
Assembléia Legislativa possa se debruçar sobre todos os pedidos e 
solicitações. Entendemos que há várias mane1ras de pensar em 
relação a isso. Entendemos também que, para que diversos 
segmentos de nossa economia sejam competitivos em relação a 
outros Estados, Minas Gera1s tem de se manifestar em relação a 
esses tributos. Defendo que a Assembléia se deva posicionar em 
relação a todos os segmentos. A cada momento temos proposta em 
relação a determinados segmentos. A Assembléia deve discutir uma 
política em relação a essa questão. 

Acompanhamos. na Câmara dos Deputados. a solicitação que 
mu1tos fazem sobre reforma tributária. Neste momento está sendo 
chamada de mini-reforma, mas, se demorar ma1s um pouco. nada 
acontecerá. 

Temos a preocupação de apreciar, a cada semana, solicitação por 
parte de um segmento. Na semana passada, apreciamos o segmento 
têxtil que estava na pauta em relação ao aço e ao cimento. Agora 
temos essa proposta em relação aos medicamentos. Estamos no final 
da legislatura e. a cada momento, temos, na pauta. matérias que 
tratam de questão tributária. Essas matérias merecem por parte da 
Assembléia Legislativa uma atenção para que possamos apreciar todo 
esse conjunto. 

Não desconheço que muitos segmentos em Minas Gerais, neste 
momento, devam estar sendo prejudicados na sua competição em 
relação a outros Estados que possuem alíquotas mais baixas. Na 
competição com Minas Gerais, sem dúvida. vencerão, po1s não 
tivemos a devida atenção por parte do Poder Executivo a f1m de 
atentar para uma análise cuidadosa em relação à questão tributária e 
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à competitividade dos nossos segmentos e das nossas empresas, 
em relação aos outros Estados. 

Sabemos que, muitas vezes, nossas empresas perdem porque as 
alíquotas praticadas em outros Estados são mais baixas que as 
praticadas em Minas Gerais. Não desconheço isso. Creio que um 
estudo deve merecer a atenção da Assembléia Legislativa. Também é 
preciso conhecer a realidade de outros Estados e a competição que 
há entre Minas Gerais e os outros Estados brasileiros. Creio que são 
propostas que chegam num momento delicado, ao apagar das luzes 
da legislatura, e merecem maior atenção. 

Como disse, são vários segmentos que pleiteiam, e a Assembléia 
Legislativa deveria ter mais tempo para fazer uma análise cuidadosa 
dessas solicitações. sem desconhecer a perda que Minas Gerais pode 
estar tendo. A cada semana poderemos apreciar e atender a uma 
solicitação de determinado segmento. Na semana passada, 
atendemos ao segmento têxtil. Nesta semana, temos na pauta a 
solicitação referente aos medicamentos; na próxima semana, será a 
vez do aço e do cimento. Vamos sendo levados pelas solicitações que 
chegam à Assembléia Legislativa. Defendo que a Assembléia deve se 
debruçar sobre essa situação, e, a partir daí, ouvindo os diversos 
segmentos, tendo conhecimento das alíquotas praticadas nos outros 
Estados, poderá se manifestar definitivamente em relação a essas 
questões. 

Não é possível para aqueles que investem no Estado de Minas 
Gerais conviver, a todo momento, com alíquotas diferentes daquelas 
praticadas em outros Estados. Com isso não conseguem ter preços 
competitivos, e quem quer comprar em Minas Gerais acaba 
comprando em outros Estados, porque temos uma carga tributária 
pesada. Temos que fazer uma análise da situação, mas não me 
parece que a melhor seja aquela que alguns pretendem. Creio que 
deveríamos fazer uma análise de todo o quadro tributário do Estado 
de Minas Gerais e, a partir daí, termos uma manifestação segura da 
Assembléia Legislativa, manifestação que deve acompanhar aquilo 
que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Não adianta 
votarmos aqui sem uma manifestação da Câmara dos Deputados em 
relação ao futu ro tributário do Estado de Minas Gerais. Poderíamos, 
em algum momento, estar dando para determinado segmento uma 
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alíquota que. mesmo baixa, não vai competir com as alíquotas 
praticadas em outros Estados. 

Por isso gostaria de trazer a minha posição a esse respeito . Penso 
que a Assembléia Legislativa deve ter cuidado com essa matéria para 
que possamos. efetivamente. dar uma contribuição para o setor 
produtivo do Estado, setor que deve merecer a atenção da 
Assembléia Legislativa. Temos que ter o cuidado de discutir, a cada 
semana, as alíquotas de um determinado segmento. Defendo que 
devemos tratar a questão como um todo, ter o cuidado de 
acompanhar o que está sendo discutido pelos Deputados Federais. 
Queria, Sr. Presidente, encaminhar a votação do requerimento 
proposto pelo Deputado Dinis Pinheiro. me posicionando 
favoravelmente. Muito obrigado. 

O Sr. Presrdente- Com a palavra. o Deputado Antônro Andrade. 
O Deputado Antônio Andrade* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, quero encaminhar contrariamente ao requerimento 
do Deputado Dinis Pinheiro. Espero que o Deputado Dinis Pinheiro 
esteja aqui ouvindo, mas acho que não teve a oportunidade de tomar 
conhecimento da matéria que está sendo votada. 

Essa redução de ICMS proposta pelo Projeto de Lei n° 2.445 faz 
referêncra à matéria que esta Casa aprovou em 11n12000, projeto do 
Governador encamrnhado a esta Casa e aprovado nessa época. 
reduzindo o ICMS de alguns medicamentos de 18C7o para 12%, que é 
a Lei n° 13.625. Naquela época, essa lei não pôde ser aplicada em 
função justamente de uma relação de remédios que deveria ser 
encaminhada pelo Ministério da Saúde. 

A Lei no 13.625, aprovada por esta Casa e sancronada pelo Sr. 
Governador em 11 /7/2000, diz o seguinte: "A alínea 'b' do inciso I do 
art. 12 da Ler no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica acrescida da 
subalínea 'b.5' com a seguinte redação: subalrnea 'b.5' - medicamento 
genérico assim definido pela Lei Federal n° 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, relacionado em regulamento•·. 

Justamente essa relação de remédios. não elaborada até hoje pelo 
Ministério da Saúde, rmpede a aplrcação dessa lei em Minas Gerais. 
Dessa forma. hoje, por essa pendência, vários medrcamentos que 
poderiam ter trdo o ICMS reduzido de 18% para 12% não tiveram. Fica 
prejudicado justamente o consumidor mineiro, uma vez que muitos 
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dos laboratórios de Minas Gerais passaram a produzir no Estado 
de Goiás e mandar os produtos para Minas Gerais, prejudicando não 
só a arrecadação mineira mas também, e muito mais, o consumidor, 
ou seja, aqueles que necessitam do remédio no seu dia-a-d1a. 

O que propõe o projeto de lei - por isso pediria aos Deputados que 
estão contra o projeto que dessem uma lida nele e pedissem uma 
assessoria munida de algumas informações - é justamente dar 
aplicabilidade à lei já existente. Os medicamentos passam a ter o seu 
ICMS reduzido de 18% para 12% por um regulamento da Secretaria 
da Fazenda. O projeto teve sua discussão na Secretaria da Fazenda a 
pedido da própria Secretaria, para tornar aplicável um projeto 
aprovado por esta Casa sancionado pelo Governador. 

Ouvi atentamente as palavras do Deputado que me precedeu, sobre 
alguns projetos de redução do ICMS. Muitas vezes algumas pessoas 
reclamam que o Governador Itamar Franco tem aumentado impostos. 
Isso não ocorreu de forma alguma, pois todos os projetos que 
passaram por esta Casa que dizem respeito ao ICMS tiveram o intuito 
de redução da carga tributária, redução de ICMS. Esse é um deles. 
que vai justamente beneficiar o usuário de remédios , o qual necessita 
dos medicamentos que, às vezes, têm acréscimo de 6% na alíquota 
do ICMS. 

Não vejo o que impediria os Srs. Deputados de rever sua posição, 
para esse projeto ser aprovado em 1 o turno e para serem retiradas as 
emendas apresentadas apenas a fim de protelar a sua votação, para 
que esse projeto torne aplicável uma lei já aprovada nesta Casa, em 
tempos anteriores. 

É o que eu gostaria de dizer, Sr. Presidente. A lei é muito clara. O 
Projeto de Lei no 2.445 diz apenas: "A subalínea 'b.5' do inc1so I do art. 
12 da Lei no 6. 763, de 26/12/75, alterada pela Lei n° 13.625, de 
11/7/2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 'b.5' -
medicamentos, na forma, nas condições e na disciplina de controle 
estabelecidas em regulamento". A lei não depende mais de uma 
relação de medicamentos a ser fornecida pelo Ministério da Saúde. 
Com isso. reduz de uma forma genérica o ICMS de todos os remédios 
produzidos em Minas Gerais, ou seja, de 18% para 12%. 

Não vejo dificuldade no entendimento do que propõe meu projeto de 
lei sobre a redução do ICMS de 18% para 12%. É importante frisar 
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que, quando da aprovação da Le1 no 13.625, de 2000, a Secretaria 
da Fazenda tomou os cuidados necessários para atender à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Passo a ler a justificativa do proJeto: "O 
projeto de lei em tela visa operacionalizar o tratamento tnbutário dado 
aos medicamentos, uniformizando o beneficio fiscal de redução de 
alíquota interna do ICMS de 18% para 12°/o, já assegurado 
anteriormente a alguns medicamentos. notadamente os genéricos, 
pela Le1 n° 13.625. de 2000, aprovada nesta Casa. A disciplina de 
controle, a forma e as condições de implementação do benefício fiscal 
para os medicamentos passarão a ser feitas em regulamento, de 
modo a não restringir o alcance do tratamento tributário diferenciado 
atribu1do aos medicamentos. O projeto de lei não esbarra na Lei de 
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n° 101 , de 2000 -, uma 
vez que, antes da vigência da Lei n° 13.625, de 2000, cuidou o Estado 
de apresentar as medidas de compensação de receita e de 
adequação às metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a que 
se refere o art. 12, 11 , da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais. 
como os medicamentos são regidos pela técnica da substituição 
tributána. em que o recolhimento do ICMS pelo fabricante ocorre 
antecipadamente, não há risco de perda mais significativa de receita 
tributária , em face do rígido controle sobre o setor exercido pelo Fisco 
estadual". 

Quero pedir aos Deputados que revejam suas posições para a 
aprovação desse projeto, uma vez que essa lei já foi aprovada nesta 
Assembléia, mas não pôde ser implementada por depender do 
regulamento federal. Se não for aprovado, o Estado, como um todo, 
sa1ra prejudicado na sua arrecadação. e, principalmente, o 
consumidor mineiro. que precisa do remédio para seu tratamento que, 
muitas vezes. é longo. Os remédios poderiam ter um custo mais 
baixo, tornando-se mais acessíveis ao consum1dor do Estado. Era o 
que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

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

Sras. Deputadas. público que nos vê pela TV Assembléia. 
gostaríamos de encaminhar favoravelmente à aprovação do 
requenmento do Deputado Dinis Pinheiro, tendo em vista que estamos 
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com uma pauta um tanto quanto complicada. Há projetos 
polêmicos, que tramitam há muito mais tempo que o projeto objeto 
desse requerimento, o Projeto de Lei n° 2.445/2002. Repito - assim 
como o fiz durante o aparte ao Deputado Dinis Pinheiro - que muito 
me estranha a forma tão rápida de tramitação desse projeto, mesmo 
porque tenho certeza de que vários dos Deputados e Deputadas que 
aqui se encontram têm projetos tramitando nesta Casa desde 1 999, 
quando se iniciou esta legislatura, 2000, 2001 e 2002, mas que não 
foram inseridos na pauta. Particularmente, quero dizer que tenho 
insistido com V. Exa. para que se coloquem alguns projetos em pauta, 
a fim de que o Plenário possa apreciá-los e deliberar sobre a matéria, 
dizendo "sim" ou "não" às propostas que apresentamos. 

Não apenas as propostas deste Deputado, mas as de outros 
companheiros. São vários os projetos. Muitos deles importantes, que 
tiveram participação popular e foram discutidos durante audiências 
públicas. Deve haver projetos com prioridade maior. como é o caso do 
Projeto de Lei Complementar n° 53/2002, que trata do plano de 
carreira dos servidores da educação. Este, sim, é um projeto que deve 
ser colocado em pauta o mais rápido possível , e que, certamente, não 
teve a mesma acolhida, ficou parado nas comissões e demorou para 
ser apreciado. Isso traz grande ansiedade para esses servidores. 

O Projeto de Lei no 2.445/2002 é polêmico, já que o Governo do 
Estado tem tentado de todas as formas - o que nos preocupa -
encontrar meios e recursos para pagar o 13° salário aos funcionários 
públicos. Ao abrir mão dessa receita, no momento em que o Estado 
precisa arrecadar, sentimos a necessidade de discutir melhor a 
matéria. Será que, com a redução dessa alíquota, o Estado realmente 
arrecadará mais? Acredito que a intenção do autor desse projeto deva 
ser exatamente essa, Estado conseguir uma arrecadação maior, ao 
baixar a alíquota de ICMS de 18% para 12% para os medicamentos. 
Não dá para votar um projeto com tanta rapidez. Como disse o 
companhei ro, Deputado João Leite , temos de fazer uma discussão 
mais serena, tranqüila e em tempo maior, convidando a sociedade e 
envolvendo um número maior de parlamentares. Não apenas na área 
da saúde como nas demais. Essa discussão é necessária, o projeto 
deve ter um objetivo melhor para o Estado e não deve ser votado 
dessa forma. Temos vários projetos com a mesma importância e 
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outros até mais importantes que precisam ser apreciados. O 
Governador já deveria estar sanc1onando o Projeto de Lei 
Complementar no 53/2002, que, infelizmente, tramita a passos de 
tartaruga. 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 54/2001 , de nossa autoria, 
que trata do voto aberto dos Deputados, também deveria estar na 
pauta. Tal proposição sequer foi apreciada pela Com1ssão Especial. 
Queremos saber o motivo. Precisamos caminhar em direção à 
transparência, à ét1ca e à reconstrução deste Poder. A proposta do 
voto aberto seria esse caminho. O Deputado que teme votar 
contrariamente ao interesse do seu eleitor não está sendo coerente 
com a vontade daqueles que o elegeram. Reafirmamos que essa é 
uma proposta que deveria estar tramitando. assim como o ProJeto de 
Lei Complementar n° 53/2002. São propostas Interessantes, que 
atingem os servidores públicos e uma grande parcela da sociedade, e, 
lamentavelmente, não sabemos o porquê de não serem colocadas em 
pauta. 

Enquanto isso, encontramos outras matérias, como é o caso do 
Projeto de Lei no 2.445/2002, que trata da redução do ICMS na área 
de medicamentos de 18% para 12%, colocado repentinamente, 
bruscamente, a toque de caixa, na pauta, para ser votado em 1 o turno. 

Temos, Sr. Presidente, de ter tranqüilidade para discutir essa 
matéria. O Governo, hoje, passa por problemas sérios de caixa. Todos 
temos assistido diuturnamente - os jornais estão acompanhando, 
chamam até de novela -, à peregrinação do Governador Itamar 
Franco, à busca de entendimento junto ao Governador eleito Aécio 
Neves, na tentativa de um acordo, na busca de uma solução JUnto ao 
Governo Federal, no chamado encontro das contas, para que se libere 
o dinheiro e se garanta o 13° salário a todos os servidores públicos, a 
fim de que possam ter um Natal mais tranqüilo ou, pelo menos. 
renovado de esperança. 

Por que reduzir a carga tributária, na forma que está sendo colocado 
esse projeto, de 18% para 12%, neste momento? Temos enfrentado 
sérios problemas com relação a alguns projetos, Sr. Presidente. Há 
pouco tempo, rejeitamos uma taxa. Falava-se que seria para melhorar 
a arrecadação, que o dinheiro seria empregado pelo Governo em 
determinadas áreas, e, agora, estamos tentando reduzir o ICMS . 

._____ ___ o ___ ____. 
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Temos de discutir essas matérias, e esta Casa é o fórum 
adequado, mas não podemos fazê-lo a toque de caixa. Há de haver 
uma discussão tranqüila, serena. Volto a insistir, Sr. Presidente: não 
entendo por que projetos também de grande importância, de vários 
parlamentares desta Casa, não entram na pauta. Infelizmente, outros 
projetos chegam à pauta com rapidez , o que nos causa surpresa e 
nos deixa, de certa forma, estarrecidos. É o que ocorre com o Projeto 
de Lei no 2.445/2002. Portanto, solicitamos aos nobres pares que 
aprovem o requerimento do Deputado Dinis Pinheiro. Muito Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência informa 
ao ilustre Deputado Sargento Rodrigues que V. Exa. , quando votou o 
projeto de lei sobre a anistia da polícia, não ficou estarrecido. Em 15 
dias, votamos uma emenda à Constituição. V. Exa. não está sendo 
coerente. Esse é o sistema do parlamento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, sem entrar na 

questão abordada pelo Deputado Sargento Rodrigues, quero dizer 
que, às vezes, também me causa estranheza a maneira com que os 
projetos tramitam nesta Casa. Temos, de fato , projetos que se 
arrastam. São de interesse da população, mas nunca chegam ao 
Plenário desta Assembléia. Sabemos que é competência da 
Presidência colocar aqui os projetos que deseja serem encaminhados. 
Ainda hoje fui abordada nos corredores desta Casa por um grupo de 
funcionários, de pacientes da Colônia Santa Isabel , que têm, nesta 
Casa. há não sei quanto tempo, um projeto enviado pelo Governo do 
Estado. Esse projeto nem sequer chegou à primeira comissão, que é 
a de Constituição e Justiça. 

Há ainda o projeto de cargos e salários dos professores. 
Lamentamos a demora para esse projeto ser colocado em votação no 
2° turno. O ano está acabando, muitos professores estão ansiosos, e 
muitos já estão sem esperança de que essa votação seja feita. 

No entanto, na Casa, alguns projetos andam como se estivessem 
num avião a jato. como é o caso desse "trem-da-alegria", que tramita 
na Casa. É lamentável e doloroso que nós, a cada momento, 
tenhamos de escutar de pessoas da sociedade civil , nas ruas, quando 
andamos e em lugares em que paramos para almoçar, reclamando 
como a Assembléia coloca um projeto dessa natureza tramitando em 
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·vapt-vupt" e que já está pronto para ser votado em Plenáno. 
Enquanto isso. outros que merecem e precisam chegar ao plenário se 
arrastam. 

Sr. Presidente. desculpe-me da ousadia de dizer, mas sei que é 
responsabilidade de V. Exa. escolher o que deve ou não vir a Plenário 
para ser votado. Como tudo isso 1mpilca questão de preferência ou de 
prioridade, lamentamos que a prioridade da Casa não seja. de fato, a 
que interessa à sociedade civil e ao povo mineiro como tal. Se Deus 
quiser, o "trem da alegria" que está correndo aqui vai descarrilar, 
porque está com muita velocidade. E tomara que descarrile logo. 
porque é uma vergonha. para nós, da Assembléia Legislativa. ver 
mais um escândalo que ameaça a Casa. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martin1. 
O Deputado Miguel Martin1 - Sr. Presidente, Srs. Deputados. já que 

o assunto é reforma tributária. quero dizer que a fala do Deputado 
João Paulo continuou inócua, uma vez que, do exemplo dado, tentei 
ver onde me encaixava e não me encaixei em nenhum deles, porque 
fui contra as duas coisas. Identifiquei erro no primeiro, no segundo e 
agi nos dois casos. No primeiro. fui derrotado, mas, no segundo, 
consegui sucesso. 

Segundo, essa questão tributána é uma verdadeira colcha de 
retalhos. Estamos aqui , no Poder Legislativo, fazendo, a cada hora, 
um novo remendo. Sabemos que colocar remendo novo em roupa 
velha acaba rasgando a velha e o estrago fica p1or. Precisamos de 
urgente reformulação de todo esse sistema tributaria. Hoje, a guerra 
f1scal está presente. porque a nossa legislação est1mula isso. 

Estamos encaminhando o requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, 
mas queremos discutir bem esse projeto. Volto a dizer que, da mesma 
forma que o Presidente designou uma comissão especial que 
aprofundou os estudos acerca das taxas cobradas no Estado, 
precisamos também de uma comissão especial para estudar essa 
matéria. 

T1ve o prazer de ser o relator. e o Deputado Paulo Piau . o 
Presidente. Identificamos uma série de distorções relativas às taxas. 
Neste final de ano, talvez seja oportuno não votarmos a anist1a, a 
prorrogação da anistia, o 1ncent1vo fiscal e mais nada. No in ício da 
próxima legislatura, esta Casa poderá se debruçar sobre essa questão 
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tributária e fazer uma reformulação no modelo tributário de Minas 
Gerais, respeitadas as limitações constitucionais. O novo Presidente 
da República assumiu o compromisso de proceder à reforma 
tributária. Dentre as demais reformas, talvez o mais urgente seria 
simplificar o sistema tributário. desonerar a produção, acabar com o 
efeito cascata e modificar a cobrança. Em alguns casos, podemos 
cobrar no destino e não na origem. Essa simplificação é uma 
necessidade urgente do País. Se não me engano, o Paraguai, a 
Argentina e o Uruguai, que compõem o MERCOSUL, já realizaram a 
sua reforma tributária. Em alguns casos, 70 impostos e taxas foram 
reduzidos para 5. 6 e 8, no máximo. No Brasil , há 60 impostos, taxas e 
tributos. Isso é insuportável e, muitas vezes. estimulante da 
sonegação, diante da complexidade do processo e da incapacidade 
de a fiscalização exercer o seu trabalho eficazmente. A nossa dívida 
ativa é astronômica, e ficamos aguardando a próxima anistia. Isso é 
desestimulador para aquele que deseja contribuir corretamente. 
Sabemos que algumas empresas estão ganhando com o 
planejamento tributário. Trata-se de formas para burlar o Fisco. 

Essas medidas são urgentes, mas os remendos pioram a situação. 
Em alguns casos são indispensáveis, mas geram distorção tamanha 
que acabam prejudicando o próprio Estado. 

Qualquer empresa, seja nacional , seja estrangeira, precisa de um 
mínimo de planejamento. Para isso, tem de sofrer modificações todos 
os dias. A insegurança pode ser um fator inibidor, assim como a 
alíquota muito elevada. Goiás conseguiu atrair uma série de 
empresas, até mesmo na área de laboratório e de farmácia . porque o 
imposto é mais barato. 

Encaminhamos esse requerimento, que visa apenas alterar a ordem. 
Somos favoráveis à inversão da ordem, porque teremos mais tempo 

para uma discussão mais aprofundada. Porém nossa tendência é 
votar contrariamente a esse projeto, a menos que sejamos 
convencidos do contrário , já que, neste final de ano, não devemos 
mexer mais na Lei no 6.763, a lei do ICMS. Vamos deixar isso para o 
próximo Governo. Com uma nova equipe e uma nova visão, baseada 
na reforma tributária do Congresso Nacional, talvez possamos 
adequar Minas Gerais à nova realidade federal. Era o que tínhamos 
para encaminhar, Sr. Presidente. 



Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente. vejo que, para a votação 

de requerimento, não há quórum. Assim, pedimos a V. Exa. que faça 
a recomposição de quórum. 

O Sr. Presidente - É reg1mental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretáno (Deputado Wanderley Ávila)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. 

Portanto. há quórum para a continuação dos nossos trabalhos. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Declarações de Voto 
O Deputado Antônio Andrade- Sr. Presidente. os Deputados que se 

posicionam contrariamente à redução do ICMS dos medicamentos 
não têm um profundo conhecimento da matéria. Deputado que já 
votou. por duas vezes, a favor do projeto, hoje está votando contra, 
apenas para obstruir. Não leu sequer o projeto que reduz a carga 
tributária de um produto de primeira necessidade para o cidadão 
mineiro. O projeto viabiliza a implantação de alguns laboratórios que 
fugiram do nosso Estado. estão produzindo em Goiás e remetendo 
medicamentos para Minas Gerais com um preço mais alto, devido a 
despesas com transportes. Votamos o projeto por duas vezes nesta 
Casa, oportunidade em que foi aprovado, dependendo sua aplicação 
apenas de uma lei federal. O projeto em pauta somente altera sua 
redação. tornando-o independente de uma le1 federal. Solicito aos 
Deputados que leiam as Leis n°s 13.625 e 14.081 e o projeto de lei 
que apresento. Verificarão que se trata apenas de uma mudança de 
redação que vem beneficiar o consumidor e a Indústria mineira, que 
se encontra prejudicada, com a transferência de laboratórios para o 
Estado de Goiás e demais Estados vizinhos. 

Segundo o Deputado Miguel Martini , devíamos parar nossos 
trabalhos. É melhor entrarmos em recesso, pedirmos aos hospitais e 
às hidrelétricas que fechem. e, conseqüentemente. o Estado parará. O 
mandato deste Governo termmará em 31 de dezembro deste ano. No 
dia 1 o de janeiro, começara o novo. Nosso mandato termina no d1a 31 
de janeiro, portanto não podemos nos omitir devido ao Governo eleito. 
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Deputado Miguel Martini , reveja seu pronunciamento, deixe que 

os trabalhos continuem. Como alguns Deputados. talvez V. Exa. não 
queira a redução do ICMS da carga tributária sobre os medicamentos, 
achando que não são de primeira necessidade. Aprovei a redução do 
ICMS de vários produtos, tais como cosméticos, têxteis, produtos de 
segunda necessidade. Para a redução do ICMS dos medicamentos. 
produto de primeira necessidade , há manifestação contrária de alguns 
Deputados. Primeiramente, leiam esse projeto. Caso sejam contra, 
votem contra. É bom que o cidadão saiba o pensamento de cada 
Deputado. Não pode haver obstrução a esse projeto, gerando prejuízo 
não só ao cidadão e à arrecadação mineira, mas também à indústria. 

Alguns Deputados disseram que Minas tem grande carga tributária , 
cobrando mais ICMS que outros Estados, por isso muitas indústrias se 
instalaram em outros Estados. Quando há um projeto reduzindo a 
carga tributária, os Deputados se manifestam contrariamente. O 
remédio produzido em outros Estados é vendido em Minas com carga 
tributária de 12%, atendendo a acordo do CONFAZ. Portanto, há um 
prejuízo para as indústrias de Minas. Os produtos produzidos em 
Minas Gerais têm carga tributária de 18%. Igualamos em 12% os 
remédios produzidos em Minas e os que aqui chegam . 

Analisem o projeto com cuidado para beneficiarmos o povo mineiro 
e a indústria, criando, assim , empregos no Estado. As Leis nos 13.625 
e 14.081 sanaram a questão da responsabi lidade fiscal. Nessa época, 
houve a compensação do ICMS perdido ao ser reduzida a carga 
tributária de 18% para 12%. Não há, portanto, infração à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

O Deputado Miguel Martini - Corrigindo o Líder do Governo, disse na 
tribuna que encaminhamos requerimento e que discutiríamos o projeto 
quando chegasse o momento oportuno. Deveríamos discutir todo o 
sistema tributário. É de se estranhar que essa iniciativa não tenha sido 
tomada no início do Governo Itamar Franco. Aliás, nem sei se houve 
Governo Itamar Franco: período que coube ao Sr. Governador Itamar 
Franco governar, porque ele esqueceu de fazer isso. Então, vamos 
votar em dezembro para valer. logicamente, para o ano que vem. Até 
podemos aprovar. Ainda não disponho dos dados para afirmar. A 
tendência inicial é de votarmos contra, mas se formos convencidos ... 
E teremos tempo para isso. O fato de postergarmos essa discussão 



da pauta facilitara a obtenção de maiores informações e. quem 
sabe, poderemos propor emendas. 

Por exemplo, quando se diz que vai baixar de 18°1o para 12%, e 
acreditar que isso vai significar 6% de redução no preço para o 
consumidor. é um pouco de ingenuidade. Sabemos que. na verdade, 
os comerciantes vão pagar 6°/o a menos. Se 1sso va1 implicar 
necessariamente uma redução do custo dos medicamentos é uma 
outra história. Na melhor das hipóteses. é apenas uma esperança. O 
que digo é que a reforma tributária é urgente, urgentíssima, e que não 
estamos. Sr. Líder do Governo, competente Deputado Antônio 
Andrade, obstruindo o projeto de V.Exa. Estamos dizendo que 
devemos analisa-lo. Parece que vai ser apresentado outro projeto com 
o objetivo de ampliar a anistia. Existe, a1nda, um outro que quer 
melhorar a questão do cimento, da construção civil. Agora, no final do 
Governo, vários projetos dessa ordem exigirão de nós, no mínimo. um 
estudo mais aprofundado. 

Em tese. sou favorável à redução de Impostos. Qualquer 1mposto 
que for reduzido trará resultados positivos. Essa redução deve 
implicar benefícios para a sociedade. Deve implicar ampliar a 
arrecadação, gerar menor preço. Isso tudo tem que ser cuidado. e a í 
está a necessidade de regulamentarmos 1sso. 

Apresentei um projeto que não será votado, que é o da redução do 
ICMS dos combustíveis de aeronaves. Por quê? Porque não estamos 
levando quase nada com isso. Estão todos enchendo os tanques no 
Rio, em São Paulo. Goiás, Espírito Santo, etc. Essa redução poderia 
implicar um aumento da rece1ta em Minas Gerais. Mas, mesmo assim, 
acho que o projeto não deve ser votado neste ano. Estou pedindo 
para que não seja colocado em pauta , para que seja discutido no 
próximo Governo. O Governo deverá olhar o quadro do Estado e 
verificar se essa redução vai ser compensadora para Minas Gerais ou 
não. 

A redução de ICMS, de modo geral redução de imposto, é benéfica, 
desde que redunde em ganho ou favoreça maior arrecadação. 
Quando o ex-Governador Garotinho assumiu o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, o ICMS sobre combustíveis era. se não me engano. 
de 30°1o . A arrecadação do Estado era zero. O Governo baixou o 
ICMS para 18%, e o Estado passou a arrecadar R$20.000.000,00 por 
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mês. Essa é uma medida que interessa ao Estado. Se esses dados 
forem confirmados, seria importante, levá-los em consideração. 

No caso do medicamento, se isso significar que as empresas - e 
creio que a médio e longo prazos isso possa acontecer - virão se 
instalar em Minas Gerais, ou que, de imediato, se passe a cobrar 
menos do consumidor, a medida também será benéfica. 

Só para tranqüilizar o Deputado Antônio Andrade. não estamos 
obstruindo esse projeto. O PSB ainda não tem uma posição definitiva 
sobre ele. E reafirmo: vamos estudar melhor a questão, discuti-la, 
porque teremos tempo suficiente para fazer as alterações que 
julgarmos necessárias. Estamos em primeiro turno, o projeto ainda vai 
voltar para a Comissão. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que, nos termos 
da Decisão Normativa da Presidência no 7. não há quórum para a 
apreciação de Proposta de Emenda à Constituição, mas que há para 
a apreciação das demais matérias constantes da pauta. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução no 1.802/2001, da 
Mesa da Assembléia, que estabelece procedimentos disciplinares 
relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá outras providências. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno com a Emenda no 1, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 2 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.802/2001 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Ao início de cada legislatura realizar-se-ão cursos de 

preparação à atividade parlamentar, sob a coordenação da Comissão 
de Ética e Decoro Parlamentar, os quais terão caráter obrigatório para 
os Deputados em primeiro mandato e facultativo para os demais 
membros da Casa. 

Parágrafo único - O conteúdo programático será definido pela 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, devendo, necessariamente, 
fornecer, aos participantes, conhecimentos básicos de: 

I - Constituições Federal e Estadual: 
11 - controle de constitucionalidade; 
111 -técnica legislativa; 
IV - processo legislativo; 



V - Código de Ética e Decoro Parlamentar; 
VI - Regimento Interno da Assembléia Legislativa. 
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2002. 
João Leite 
- A Mesa, nos termos do inciso V do art. 294 do Regimento Interno, 

de1xa de receber as seguintes emendas: 
EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.802/2001 

Acrescente-se onde conv1er: 
"Art. .... - Todas as deliberações políticas do Poder Legislativo serão 

submetidas à apreciação do Plenário, sendo expressamente vedado à 
Mesa ou ao Presidente da Assembléia Legislativa propor ação direta 
de mconstituc1onalldade ou tomar qualquer dec1são de natureza 
política sem manifestação prév1a e favorável do Plenário.". 

Sala das Reun1ões. 8 de novembro de 2002. 
João Leite 

EMENDA AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 1.802/2001 

Dê-se ao inciso 111 do art. 5° do Substitutivo a seguinte redação: 
"Art. 5° - ... ... .................. ................ .. ... .. ... . 
111 - prat1car ofensas f1s1cas ou mora1s nas dependências da 

Assembléia, por atos ou palavras contra outro parlamentar, a Mesa ou 
Comissão, servidor do Poder Legislativo ou qualquer outro cidadão.". 

Sala das Reuniões, de novembro de 2002. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: É imperioso, ao tratar da ética e arrolar as condutas 

com ela incompatíveis, discnminar as situações que assim estariam 
configuradas. Não só a ofensa física, mas principalmente a ofensa 
moral deve merecer especial atenção. 

Neste sentido, quer se evitar que o Deputado, acobertado pela 
imunidade parlamentar e pela inviolabilidade de suas palavras e atos. 
não possa ser responsabilizado pela eventual prát1ca de ofensa moral 
a colegas, a servidor ou a qualquer cidadão. 

A própria jurisprudência de nossos tribunais assim entendeu, 
conforme Acórdão da Sexta Câmara Cível do Tnbunal de Alçada de 
Minas Gerais - na Apelação Cível 278.311-5, em trecho a seguir 
colacionado: 

"A inviolabilidade exclui o crime, mas não alcança a esfera civil, pois 
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se assim fosse , estaria o parlamentar autorizado, pela lei máxima 
do país, a desrespeitar a honra, a dignidade e o decoro das pessoas 
que, como ele, exercem um múnus público". 

Entendemos que a alínea "e" do inciso 111 do art. 2° da proposição 
original , conquanto tenha deixado de prever a ofensa moral, 
acertadamente incluiu no rol dos ofendidos o servidor do Legislativo e 
qualquer cidadão presente no recinto desta Assembléia . 

Dessa forma, com o intuito de aprimorar a proposta é que 
apresentamos a presente emenda, que esperamos seja acolhida 
pelos nobres colegas. 

- A Mesa. nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento Interno, 
deixa de receber a seguinte emenda: 

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.802/2001 
Acrescente-se onde convier : 
"Art. .. .. - O processo regulamentado neste Código não será 

interrompido pela renúncia do Deputado ao seu mandato nem serão 
por essa renúncia elididas as sanções eventualmente aplicáveis ou 
seus efeitos.". 

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2002 . 
João Leite 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
uma emenda de autoria do Deputado João Leite, que recebeu o no 2, 
e que. nos termos do§ 4° do art. 189 do Regimento Interno, a emenda 
será votada independentemente de parecer. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação. a Emenda no 2. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Resolução no 
1.802/2001 na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 
2. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Manifesto a minha alegria por haver 

votado em 2° turno esse projeto de resolução, tão esperado por todos, 
porque traz um grande avanço ao Poder Legislativo, por meio da 
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criação do Conselho de Ética e do Código de Ét1ca. oferecendo 
mais segurança à atuação parlamentar. 

Na época em que fui Presidente da UNALE, os parlamentares 
presentes ao encontro aprovaram uma sugestão de código de ética 
para todas as Assembléias Legislativas do País. Vejo agora. a partir 
da aprovação no Congresso Nac1onal. que a Assembléia Leg1slat1va 
também aprovara esse projeto e oferecerá ma1s um instrumento 
regulador e fiscalizador, o que, sem dúvida nenhuma, proporcionará 
um ganho à sociedade. Então, nossos parabéns à Mesa e ao 
Presidente desta Casa. Estamos satisfeitos com isso. 

A Deputada Maria José Haueisen - Também nos alegramos com a 
aprovação desse projeto em 2° turno. Tomara que vá depressa para a 
Comissão de Redação Final e volte ao Plenário para ser aprovado e , 
ainda este ano. seja sancionado pelo Governador. Achamos que a 
sua aprovação foi até um pouco tardia, mas, como diz o ditado 
popular, antes tarde do que nu.nca. 

E bom que a Comissão de Etica seja formada e possa acompanhar 
e atuar sobre tudo o que possa empanar o brilho e a responsabilidade 
que o parlamento deve ter. E mais. aceitamos a necessidade urgente 
desse Conselho e lembramos que só a ação é coerente. Esperamos 
que ele seja formado não apenas para dar conselhos, mas para atuar 
e fiscalizar o trabalho que é responsabilidade do parlamento. 
Sabemos que sempre haverá alguns que não entendem o processo 
legislativo e o significado da democracia e da ética parlamentar e que 
tentam , de todas as maneiras, burlar o esquema. para conseguirem 
um objetivo pessoal, que é, às vezes, nebuloso. Então, que o 
Conselho de Ética desta Casa atue não apenas com palavras ou 
apresentando nomes de pessoas à sociedade, mas acompanhando e 
fiscalizando realmente a ética, que é tão importante para um 
parlamento, sobretudo para o m1ne1ro. um dos ma1s importantes da 
federação brasileira. 

O Deputado Edson Rezende - Esta Casa dá um passo importante 
quando aprova o seu Código de Ética. Assim como a Câmara Federal 
o fez, esta Assembléia também acaba de fazer. Essa é uma forma de 
regulamentar as ações dos Deputados desta Casa em relação ao 
decoro parlamentar e à questão da justiça, quando o parlamentar a 
encarar, devendo, realmente, dar um exemplo a nossa sociedade. 
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Então. temos de ressaltar que se trata de um avanço importante e 
de saudar os parlamentares que aprovaram essa proposição, bem 
como os seus autores. pois o projeto é muito bom, não só para esta 
Casa, mas para toda a sociedade. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
971 /2000, do Deputado Fábio Avelar, que dispõe sobre a concessão 
de incentivo fiscal às empresas que contratem empregados com idade 
entre 16 e 18 anos. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2 , que 
apresenta. A Comissão de Trabalho perdeu prazo para emitir parecer. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas n°s 2, da Comissão de Justiça. e 3 , que 
apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Gil Pereira, em que solicita o 
adiamento por cinco dias da discussão do Projeto de Lei n° 971 /2000. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 2.240/2002, da CPI do 
Preço do Leite, que dispõe sobre a divulgação de planilhas de custos 
da produção do leite e derivados e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com 
as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Política 
Agropecuária opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 
e 2, apresentadas pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas 
n°s 1 e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado. em 1° 
turno, o Projeto de Lei n° 2.240/2002 com as Emendas n°s 1 e 2. À 
Comissão de Política Agropecuária. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 2.344/2002, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Santa Maria de ltabira 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. Fica, portanto, 
aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Le1 n° 2.344/2002. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

DISCussão. em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1. 762/2001' do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a incorporar a 
Frigoríficos de Minas Gerais S.A. - FRIMISA - à Companhia de 
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG. A Comissão de 
Administração Pública perdeu prazo -para emitir parecer. A 
Presidência, nos termos do §2° do art. 145 do Regimento Interno, 
designa como relator da matéria o Deputado Luiz Fernando Faria. 
Com a palavra, o relator, Deputado Luiz Fernando Fana. 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente. meu parecer é o 
seguinte: 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.762/2001 

Relatório 
Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, V, da 

Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta 
Casa o projeto de lei em análise. que visa autorizar o Poder Execut1vo 
a incorporar a Frigoríficos de Minas Gerais S.A. - FRIMISA- à 
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais- CDI-MG. 

A propos1ção foi aprovada no 1 o turno, na forma original , e a 
Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para emissão do 
parecer para o 2° turno. A matéria foi, então, incluída na ordem do dia 
em Plenário e foi designado este relator, que passa a examiná-la. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição em comento é autorizar o Poder Executivo 

a Incorporar a Frigoríficos de M1nas Gera1s - FRIMISA - à Companhia 
de Distritos Industriais de Minas Gerais- CDI. 

O teor da proposição nos leva a crer que haverá um incremento de 
despesas para a CDI , e isso nos parece relevante, uma vez que um 
processo de liquidação decorre da constatação de um passivo 
superior ao ativo da empresa. Invocando dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, diremos que, sempre que houver previsão 
do aumento de despesas, esta deverá v1r, necessariamente, 
acompanhado da estimativa do impacto financeiro-orçamentáno no 
exercício em que iniciar sua vigência e nos dois seguintes e, ainda, da 
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declaração do ordenador de despesas sobre a compatibilidade de 
novo gasto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei 
Orçamentária. 

Assim , entendemos que o Poder Executivo, em obediência ao que 
determina a lei mencionada, deverá adotar as medidas necessárias 
para que sejam realizados esses estudos. 

Posto isso, o nosso entendimento corrobora a posição desta Casa 
Legislativa quando da apreciação da matéria no 1 o turno. 

Conclusão 
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 

Lei no 1.762/2001 no 2° turno. na forma proposta. 
O Sr. Presidente - Em discussão. o projeto. Não há oradores 

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica . portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei no 1.762/2001. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.986/2002, do 
Deputado Eduardo Brandão, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Capetinga o imóvel que especifica. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda n° 1, que apresenta, ao vencido em 1 o turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto , salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto. aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 1.986/2002 na forma do vencido em 1° tu rno, 
com a Emenda no 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.048/2002 , do 
Deputado Cristiano Canêdo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Carangola o imóvel que especifi ca. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda n° 1, que apresenta, ao vencido em 1 o turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
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encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 2.048/2002 na forma do vencido em 1 o turno, 
com a Emenda n° 1. À Comissão de Redação. 

Discussao. em 2° turno. do Projeto de Lei n° 2.063/2002. do 
Deputado Arlen Sant1ago, que d1spõe sobre o uso. pelas Polícias C1v11 
e Militar, de armas de fogo apreendidas à disposição da justiça. A 
Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica. portanto. aprovado. em 2° turno. o Projeto de 
Lei no 2.063/2002 na forma do vencido em 1 o turno. A Comissão de 
Redação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - O Palácio dos Leilões é uma 

empresa tradicional no ramo das artes, atuando também em outros 
segmentos. prestando sempre bons serviços. Nesses 30 anos. a 
galeria promoveu diversas exposições e leilões de artes, lançando 
diversos artistas que hoje são consagrados. Vamos marcar o dia em 
que receberá homenagem desta Casa. Já tivemos a oportunidade de 
acompanhar. por exemplo. leilões de artes beneficentes do SERVAS e 
leilões do Deputado Amilcar Martins. O trabalho soc1al do Palácio dos 
Leilões também é intenso. Sua sede sempre é emprestada ao 
SERVAS e a outras entidades filantrópicas. Convido a população para 
ver, no Palácio dos Leilões, obras de nomes como Silvio Pinto Marino, 
Eimar de Paula e outros, uma grande oportunidade de freqüentar o 
local, respirar cultura e ver obras belíssimas. Parabéns ao Palácio dos 
Leilões. pelos 30 anos da galeria de artes, e parabéns também aos 
seus funcionários. Que as próximas gerações possam também 
desfrutar de tão belo espaço de arte. mineiro e nacional, com seus 
maravilhosos quadros e esculturas. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
em nome da Bancada do PPB e de todos os parlamentares. gostana 
de registrar, com muito pesar, o falecimento da mãe do nosso 
caríssimo Deputado Rêmolo Aloise. Seu sepultamento será amanhã, 
em São Sebastião do Paraíso. Gostaria que essa comunicação 
ficasse registrada nos anais da Casa. 
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Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 4, às 9 e às 20 horas, nos termos 
dos editais 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 27r REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 3/12/2002 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata ; discursos dos 
Deputados Durval Ângelo , João Leite e Miguel Martini ; questão de 
ordem: aprovação - 2a Parte (Ordem do Dia): Questões de ordem; 
chamada para recomposição de quórum; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos - Suspensão e reabertura 
da reunião - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho- Mauri Torres-

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio 
Avelar- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa 
- lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - José Henrique - José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite- Márcio Cunha - Márcio Kangussu- Maria José Haueisen 
- Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -Às 9h15min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número reg1mental. Declaro 
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aberta a reun1ão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila. 2°-Secretário, procede a 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 Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
ouvindo atentamente a ata lida pelo nosso Secretário. Deputado 
Wanderley Ávila . faço um registro, um reparo , para que conste na ata 
seguinte. 

A pauta da reun1ào da manhã de hoje. extraordinária, fala da 
votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 94/2002. É uma 
matéria de tamanha importância que está gerando um processo muito 
grande de discussão e de crítica na sociedade. Gostaria que fosse 
colocada a ementa da emenda, que acrescenta e modifica artigos na 
Constituição do Estado relativos à competência do Conselho Estadual 
de Contas do Município. Por entender que essa proposta mancha a 
história deste Legislativo e não contribui em nada para a construção 
do processo democrático - ela vem em uma hora ru1m, quando vemos 
as dificuldades do poder público até para pagar o 13° salário. quando 
o repasse do duodécimo está comprometido para os Poderes, o que 
gera dificuldade além da esfera do Executivo -. nada mais correto que 
a ementa constasse na ata. 

Para a posteridade, para a história, não podemos, em hipótese 
alguma, de1xar de destacar, quando um projeto, colocado em má hora, 
leva ao desgaste um Poder que, pelo esforço da Mesa, já vinha 
tentando recuperar-se, em função da grande crise acontecida no ano 
passado. 

É Importante que a ata tenha esse detalhamento, que a ata explicite 
essa questão. Registramos aqui a posição da Bancada do PT, 
contrária a essa emenda à Constituição. Fui Signatário, com o 
Deputado João Leite e com o Deputado lvair Nogueira, de uma 
emenda que torna a Perícia Oficial independente da Polícia Civil. Essa 
emenda foi apresentada em 1997 e reapresentada em 1999, mas até 
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hoje não veio ao Plenário para ser apreciada. 

Essa emenda, rapidinho, em dez dias já está aqui para ser votada. É 
estranha a posição da Mesa, que tem a responsabilidade de elaborar 
a pauta. 

Em relação à autonomia da Perícia Oficial , temos visto a crise com a 
situação da modelo assassinada. Não sabemos se foi su1cíd1o, algum 
choque elétrico ou se foi assassinada de outra forma , por isso é 
importante que a Perícia se torne independente. 

Estranhamos, daí o nosso questionamento ao discutir a ata nestes 5 
minutos que temos. Por que tal emenda ainda não foi colocada na 
pauta, mesmo já tramitando há cinco anos nesta Casa? 
Entendemos que é um privilégio estranho, escuso, obscuro para a 
Proposta de Emenda à Constituição no 94/2002. que . com toda a 
certeza, poderia ser chamada de PEC social da emergência de 
emprego para alguns parlamentares. 

Discordamos, entendemos que a ata deveria trazer esse 
detalhamento, que a ata tem de explicitar item por item o que será 
discutido. 

Acho que a leitura da ata não esclarece, porque apenas cita 
genericamente o projeto, e gostaríamos que a ementa desse projeto 
tão vergonhoso, tão negativo para o Poder Legislativo estivesse 
constando na pauta. 

Esse reparo é necessário. Aliás , farei esta questão de ordem 
também nas atas seguintes, enquanto esse projeto estiver em pauta. 
Acho que ele deve estar bem explicitado, para que fique registrado na 
história o dia em que este Poder abriu mão da sua prerrogativa e 
preferiu ficar no lugar comum da mesmice e da ineficiência, olhando 
apenas para seus privilégios pessoais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário para prestar os 
devidos esclarecimentos ao Deputado Durval Ângelo. 

O Sr. 2°-Secretário - Informamos ao Deputado Durval Ângelo que as 
ementas de todas as matérias constantes na pauta são publicadas no 
"Diário do Legislativo", sendo que as ementas das matérias da reunião 
ordinária são publicadas na ordem do dia. e as das extraordinárias, no 
edital de convocação. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado João 
Leite. 



O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de colocar 
algumas questões em relação à ata. Mais que a ata. Sr. Presidente. 
são necessárias informações importantes para que os Deputados 
possam preparar-se para as reuniões ordinárias e extraordinárias da 
Assembléia Legislativa. 

Ontem, Sr. Presidente, tentei conhecer a pauta da reunião 
extraordinária de hoje. Tentei saber se havena reun1ão extraordinária 
e fui informado de que só saberia depois da reunião especial da noite. 
Queria saber quais projetos e propostas de emenda estariam na 
ordem do dia. tanto da reunião extraord1nána, se houvesse. quanto da 
reun1ão ordinária. 

Ontem, a Comissão de D1reitos Humanos estava em Montes Claros, 
e mu1tas pessoas perguntavam. É uma situação incômoda. A 
imprensa de Montes Claros queria saber como seriam as reuniões 
desta semana na Assembléia Legislativa. e não tínhamos nenhuma 
Informação. Tentamos obter informação através da Internet, por me1o 
do nosso gabinete. e não conseguimos. Ma1s tarde. prox1mo das 18 
horas, fomos informados de que havena reunião extraordinária hoje. 
Queríamos ter conhecimento da pauta da reunião, e era outro drama. 
Não conseguimos saber quais os projetos que estariam na reunião 
desta manhã. Só teríamos essa informação mais tarde. Quero 
ponderar com o Presidente e com a Mesa da Assembléia Legislativa 
quanto à importância de conhecermos as matérias que estarão na 
ordem do dia. É fundamental também sabermos com antecedência se 
haverá reunião extraordinária ou não. Essa informação é devida não 
apenas ao parlamentar como também à sociedade mineira, que 
acompanha os trabalhos da Assembléia Legislativa. Justamente esta 
semana esta Casa está voltada para as tendências da comunicação 
no Poder Legislativo, com o 11 Seminário Nacional de Comunicação no 
Poder Legislativo, discussão que se dá em boa hora. 

V. Exa. e a Mesa da Assembléia sabem que estamos em um 
processo de obstrução da votação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 94/2002. a cuja aprovação somos contrários. 
Democraticamente, como permite o parlamento, estamos obstruindo. 
E ontem foi-nos negada a informação importante para nos 
prepararmos para esta reun1ão. Faço também um apelo para que ao 
f1nal de cada reunião sejamos informados sobre a pauta da próxima 
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reunião. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há retificação a ser feita. Com a palavra, para 
discutir , o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Obrigado. Sr. Presidente. Durante a 
leitura da ata da reunião anterior, não foi lida a lista de presença dos 
Deputados. Estive na reunião de ontem à noite e não ouvi meu nome 
constando na lista dos presentes. 

A ata é um instrumento lido de maneira resumida, mas é a presença 
dos parlamentares que garante o quórum necessário para a 
realização da reunião. É um documento que dá segurança de que 
havia o quórum mínimo, pelo menos 26 parlamentares. Se não for lida 
a lista dos presentes, como conseguiremos saber se havia quórum 
para real ização da reunião? Essa é a solicitação que faço para a 
leitura da ata. 

Sabemos que a leitura da ata é uma repetição em cada reunião, 
mas a velocidade com que ela foi lida foi muito grande. Quem fica 
atento para saber se determinado ponto constou na ata ou não, a 
velocidade impede-nos de saber. Eu , por exemplo, não consegui 
saber exatamente o motivo da reunião de ontem. Parece-me que foi 
para homenagear a televisão de Montes Claros. Mas outros dados, 
também importantes, não foi possível conhecer, pela velocidade com 
que a ata foi lida. 

Fica aqui nossa solicitação para que a leitura da ata se dê de 
maneira tranqüila , calma, clara, concisa para sabermos se constou ou 
não dela aquilo que achávamos importante. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente- Não há retificação a ser feita. 
Questão de Ordem 

O Deputado Edson Rezende - Queria um esclarecimento da Mesa a 
respeito da ordem cronológica das Propostas de Emenda à 
Constituição n°s 94/2002 e 55/2001. Queria entender e conhecer os 
critérios dessa Mesa, quando coloca em votação duas propostas, uma 
de 2001 , apresentada pelo Deputado Pastor George, e outra de 2002 , 
apresentada pelo Deputado Olinto Godinho. Em termos de 
importância, entendo que a proposta de emenda à Constituição do 
Deputado Pastor George é extremamente importante para o ensino 
público de Minas, porque destaca a necessidade do estudo do Código 
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de Defesa do Consumidor. 

Hoje. a cidadania está diretamente relacionada aos dire1tos do 
consumidor. que não só deve observar o menor preço. mas 
especialmente a qualidade do produto e a preservação de seu direito 
d1ante da empresa fornecedora: ele tem de reclamar. fazer valer seus 
direitos. Por isso, a educação é fundamental em todos os setores da 
vida humana. 

Hoje, estamos diante da importância do consumidor e do Código de 
Defesa do Consumidor, uma lei que preserva o direito do consumidor. 
Entendo que a proposta de emenda à Constituição do Deputado 
Pastor George é extremamente Importante para os dias de hoJe, em 
um mundo desenvolvido. que coloca o consumidor diante do produto. 
Ele prec1sa ter certeza de que o produto é de qualidade. não traz 
nenhum nsco a sua vida. e de que. além do preço. terá outras 
Informações do produto. como a marca, os elementos que o 
constituem. se é transgên1co ou não, enfim. sobre suas 
características. para preservar a própria saúde. 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 94/2002 pode parecer 
importante, especialmente para os Deputados que não conseguiram 
se reeleger. Por outro lado. atropela, no aspecto cronológico. a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 44/2000, que é muito anterior. 
O que queremos entender. Sr. Presidente, é o critério utilizado pela 
Mesa para colocar na pauta uma proposta de emenda à Constituição 
à frente de outra, sendo que a que está em tramitação, pelo que me 
parece, foi uma das últimas a chegar a esta Casa. Outras Propostas 
mais importantes. protocoladas um. dois anos antes. amda não foram 
colocadas em discussão. Qual o mteresse de se discutir uma proposta 
de emenda à Constituição que cna ma1s um Conselho Estadual de 
Contas do Município, que é mu1to mais para adequar interesses 
outros, especialmente de Deputados que não conseguiram se eleger 
nesta Casa? Ora, já temos o Tribunal de Contas, e existem 
questionamentos quanto à sua eficácia, sua eficiência. Em 
contrapartida, projetos muito mais importantes não estão em pauta, 
para serem votados antes desse. 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à discussão da ata e 
não havendo retificação a ser fe1ta, dou-a por aprovada. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 23 Parte da reunião , com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta 

Questões de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, antes que V. Exa. 

responda à questão de ordem do Deputado Edson Rezende, quero 
levantar outra que diz respeito à pauta desta manhã, em que constam 
da votação apenas dois projetos. Ainda não tive a oportunidade de 
olhar a pauta da tarde, mas sei que ela é mais extensa. Agora, temos 
o prosseguimento da discussão da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 94/2002 e discussão. em 1 o turno, do Projeto de 
Resolução n° 2.472/2002 , da Comissão de Justiça, que delega ao 
Governador do Estado atribuição para elaborar le1s delegadas , 
dispondo sobre a estrutura da administração direta e ind1reta do Poder 
Executivo, nos termos que menciona . Para fundamentar essa questão 
de ordem, vou fazer uma observação. O segundo projeto encontra-se 
em regime de urgência, foi enviado pelo Governador, prevê toda uma 
modificação na estrutura do aparato do Estado e é do interesse do 
futuro Governador. Eu, assim como a Bancada do PT, sou contra essa 
delegação. Mas o projeto está em regime de urgência. Vamos dizer 
que uma reunião extraordinária poderia se justificar para a votação de 
algo que tramite em regime de urgência que tenha, por parte do 
Governo, um interesse muito grande. 

Isso não acontece com essa proposta de emenda à Constituição, 
que está em primeiro lugar na pauta, que não tramita - nem poderia -
em regime de urgência, que não é de interesse do Governo e não é 
uma discussão feita completamente na Casa. Portanto. não há motivo 
para constar na pauta de uma reunião extraordinária. Por que projetos 
que não estão em regime de urgência, que não têm uma votação que 
justifique essa importância, são incluídos em uma reunião 
extraordinária? 

A outra questão de ordem é a seguinte: é possível adiar a discussão 
da Proposta de Emenda à Constituição no 94/2002, do Deputado 
Olinto Godinho. que acrescenta e modifica artigos na Constituição do 
Estado relativos à competência do Conselho Estadual de Contas do 
Município, ainda que já tenha sido inic1ada? Pode o Presidente colocar 
em votação esse requerimento? 
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Então, Sr. Presidente, a questão de ordem é exatamente essa: se 

pode haver, por parte da Presidência, deliberação de adiar a 
discussão desse projeto, retirando-o, portanto. da pauta de hoJe e 
jogando-o para a frente. Se pode haver o adiamento da discussão, 
primeiro, por parte do Presidente, e, segundo, por meio de 
requerimento aprovado. Gostana de saber se essas duas 
possibilidades foram colocadas. 

Argumento que, se alguma delas puder ser fe1ta . ou por of1c1o do 
Presidente ou por intermédio de requerimento, que se leve em 
consideração o tato de essa emenda à Constituição não se encontrar 
em regime de urgência. Não é um desejo do Governo do Estado nem 
do futuro Governador. Pelo menos, o L1der do Governo não se 
posicionou como sendo assunto de governo. Vejo que essa emenda 
não está em regime de urgência, por isso não há necessidade de ela 
constar nesta pauta de reunião extraordinária. Então, solicito à 
Presidência que, se possível. defira, de imediato, o adiamento da 
discussão ou coloque em votação o requerimento que faço oralmente 
para o adiamento da discussão dessa emenda à Constituição. 
retirando-a da pauta desta reunião extraordinária da parte da manhã. 

São essas as questões de ordem que levanto. 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Rogério 

Correia que não tem o poder de adiar a discussão de qualquer matéria 
da pauta. Isso cabe ao Plenário, mediante requerimento apresentado 
por um membro desta Casa. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, estamos levantando 
questão de ordem em razão de procedimento adotado na reunião da 
semana passada. Qualquer proposta de alteração, votação e 
discussão da pauta só pode ser feita no iníc1o dos trabalhos. Uma vez 
iniciada a discussão e a votação. ou seja, uma vez que a pauta 
comece a ser apreciada, não é mais possível apresentar nenhuma 
emenda ou requerimento de inversão, de adiamento ou qualquer que 
seja. A pauta precisa, previamente, estar definida para iniciarem-se os 
trabalhos. 

Na semana passada, o Presidente da reunião verificou, de plano, 
que não havia quórum para a votação e, imediatamente. passou para 
a fase seguinte. O requerimento deixou de ser apreciado em prejUIZO 
dos trabalhos e dos parlamentares que quenam a Inversão da pauta. 
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porque havia grande interesse em outras matérias que não as 
constantes na pauta. 

Então, a primeira observação que queremos fazer é esta: se não há 
quórum para a votação do requerimento, segundo resolução da Mesa, 
faz-se uma primeira chamada, uma segunda chamada, podendo 
suspender-se a reunião , até que o Presidente verifique a existência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e execução da pauta. 

Então, gostaríamos de saber de V. Exa. , primeiramente, se iremos 
votar os requerimentos . Se não houver quórum. solicitamos que 
proceda à sua recomposição. Neste momento, nem podemos 
continuar a discutir a matéria. O Regimento exige a presença de 26 
Deputados. e . pelas nossas contas, temos apenas 15 ou 16 
parlamentares presentes. Portanto, nosso primeiro pedido é de 
recomposição de quórum, para saber se podemos cont1nuar nossos 
trabalhos. 

A segunda questão diz respeito ao art. 31 do Regimento Interno . Ele 
diz que "o Presidente da Assembléia reunir-se-á quinzenalmente com 
o Colégio de Líderes a fim de prestar informações sobre as matérias 
em condições de serem incluídas na ordem do dia do período 
subseqüente" . Ou seja. o Presidente definiria a pauta de votação 
juntamente com o Colégio de Líderes para os próx1mos 15 dias. Os 
Líderes deveriam ter conhecimento de todas as matérias que 
estivessem prontas para entrar em discussão ou votação em Plenário. 
Acho que, quando o legislador inseriu esse artigo aqui , tinha em 
mente uma decisão colegiada. A Assembléia Legislativa é assim 
mesmo, um colegiado: o Presidente, a Mesa diretora e 77 
parlamentares. Seria muito mais democrático se as decisões a 
respeito da pauta fossem partilhadas com os Líderes, mesmo porque 
eles poderiam alertar seus liderados sobre as matérias prontas para 
discussão em Plenário e os posicionamentos que deveriam ou não 
tomar. São as duas questões de ordem que levantamos, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini 
que nosso Regimento exige a presença de 26 Deputados para 
discussão. Assim, se não houver 39 Deputados presentes para 
votação, fica prejudicada a votação do requerimento e passaremos à 
fase seguinte, com a discussão da matéria constante na pauta. 
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Informo ainda ao Deputado que. apesar de o art. 31 prever essa 

reunião do Colégio de Líderes- e isso tem acontecido-. o inciso VIl do 
art. 82 do mesmo Regimento diz: "Compete ao Presidente da 
Assembléia, além de outras atribuições ( ... ): VI l -organizar e anunciar 
a ordem do d1a, podendo ouv1r as Lideranças". Então. a dec1são cabe 
ao Presidente. que definiu a pauta de hoJe para as reun1ões da 
manhã, da tarde e da noite. 

O Deputado M1guel Martini - Sr. Presidente , V. Exa. verifica que não 
temos 26 Deputados presentes em Plenário. Solicito o encerramento, 
de plano, da reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta. a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretáno (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada. ) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados. 

Portanto. há quórum para a continuação dos trabalhos. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 50 
minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os trabalhos. 

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

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência venfica. de plano, a Inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo ma1s. às 
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião 
extraordinária, também de hoje. às 20 horas. nos termos do edita l de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
CEPS- IPSEMG 

Às quinze horas e cinco minutos do dia vinte de novembro de do1s 
mil e dois. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen 
Santiago, Durval Ângelo e Doutor Viana (substituindo este ao 
Deputado Jorge Eduardo de Olive1ra, por indicação da Liderança do 
PMDB). membros da supracitada Comissão. Havendo número 
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regimental, o Presidente "ad hoc··. Deputado Doutor Viana, por ser 
tratar da primeira reunião da Comissão, informa que não há ata a ser 
lida. O Presidente '·ad hoc" informa que a reunião se destina a se 
elegerem o Presidente e o Vice-Presidente , se designar o relator e se 
programarem os trabalhos. O Presidente "ad hoc" determina à 
assessoria que proceda à distribuição das cédulas de votação e 
solicita ao Deputado Arlen Santiago que atue como escrutinador. 
Apurados os votos, são eleitos. por unanimidade, para os cargos de 
Presidente e de Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados 
Arlen Santiago e Jorge Eduardo de Oliveira. Após ser empossado na 
Presidência, o Deputado Arlen Santiago agradece a confiança nele 
depositada, designa o Deputado Durval Angelo para atuar como 
relator e, em concordância com os membros presentes. define as 
terças-feiras, às 14h30min. como dia e horário para a realização das 
reuniões ordinárias da Comissão. 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. 3 de dezembro de 2002. 
Arlen Santiago. Presidente - Sargento Rodrigues - Márcio Cunha. 

ATA DA soa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às dezesseis horas e dez minutos do dia vinte e um de novembro de 
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ermano Batista. Geraldo Rezende, Márcio Kangussu, Sebastião 
Costa, Ambrósio Pinto (substituindo este ao Deputado Aílton Vilela , 
por indicação da Liderança do PTB) . Sávio Souza Cruz e Rogério 
Correia (substituindo este ao Deputado Durval Ângelo, por indicação 
da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também , os Deputados Antônio Andrade, Antônio Carlos 
Andrada e Sebastião Navarro Vieira. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e. 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião 
Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reun1ao se destina a apreciar a matéria 
constante da pauta e passa à 1 a Fase da Ordem do Dia, 



15~ 

compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente, na 
qualidade de relator do Projeto de Resolução no 2.472'2002. em1te 
parecer, no 1 o turno, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade 
e legalidade da matéria com a Emenda no 1. Na fase de discussão, o 
Deputado Rogério Correia apresenta cinco emendas. que são 
rejeitadas. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer do 
relator, Deputado Geraldo Rezende, com voto contráno do Deputado 
Rogério Correia. Após discussão e votação, são aprovados, cada um 
por sua vez. os pareceres pela constitucionalidade, JUridicidade e 
legalidade, no 1° turno, dos Projetos de Le1 n°s 2.239 com as 
Emendas n°s 1 e 2 e 2.463/2002 com a Emenda n° 1 (relator: 
Deputado Ermano Batista). Passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia. 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
d1spensam a apreciação do Plenario . Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno úmco, cada um por sua vez, os pareceres que 
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos 
Projetos de Lei n°s 1.984 com a Emenda no 1 e 2.147/2002 (relator: 
Deputado Márcio Kangussu, em virtude de redistribuição) ; 2.232, com 
a Emenda no 1 e 2.264/2002 (relator: Deputado Sebast1ão Costa, em 
virtude de redistribuição); 2.311 e 2.415/2002 (relator: Deputado 
AmbrósiO Pinto. em virtude de redistribuição) e 2.41 O e 2.413/2002. 
ambos com Emendas no 1 (relator: Deputado Ermano Batista). Quanto 
aos Projetos de Lei n°s 2.262 e 2.364/2002, sua aprovação torna-se 
sem efe1to. devido a requerimento de perda de prazo aprovado pelo 
Plenário desta Casa antenormente. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Aílton Vilela -

Sebastião Costa - Ermano Batista. 
ATA DA 993 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas e qumze minutos do dia vinte e seis de novembro de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Kemil Kumaira (substituindo este 
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ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do PSDB). 
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 Kemil 
Kumaira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de propos1ções 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 2.226 com a Emenda n°1, 2.294, 2.309, 2.312 com a Emenda n°1, 
2.357, 2.389/2002 com a Emenda n°1 (relator: Deputado Edson 
Rezende) ; 2.228, 2.324, 2.325, 2.383/2002 (relator: Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva) ; 2.273, 2.336/2002 (relator: Deputado Paulo Pettersen); 
2.295, 2.296, 2.297, 2 .305, 2.315, 2.363, 2.372/2002 com a Emenda 
n° 1 (relator: Deputado Djalma Diniz); 2.319, 2.320, 2.361 /2002 
(relator: Deputado Luiz Menezes). Registra-se a presença do 
Deputado Hely Tarqüínio. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária. determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Edson Rezende - Luiz Menezes. 

ATA DA 101 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas do dia vinte e sete de novembro de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, 
Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Dimas Rodrigues. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paaulo 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 informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir convidados para se 
discutir, em audiência pública, a situação dos Ajudantes de Serviços 
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Gerais. Professores e dos demais servidores do magisténo 
designados, em vista do concurso público recém-realizado pelo 
Governo do Estado de Minas Gerais. O Presidente deixa de apreciar a 
matéria da pauta, dev1do ao adiantado da hora para dar maior 
agilidade a reun1ão. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à aprec1ação do Plenáno. A matéria da pauta 
deixa de ser apreciada por deliberação da Comissão. A Presidência 
destina essa parte da reun1ão a ouvir os convidados e registra a 
presença dos Srs. Mário de Assis, Presidente da Associação de Pais 
e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais; Aloísio Pimenta. ex-
Reitor da UEMG; Joana D'Arc GontiJo, Presidente da Assoc1ação dos 
Professores Públicos de Minas Gerais, e Gysélia de Castro Pinto, 
Presidente da Associação Mineira dos Supervisores Pedagógicos, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações 
iniciais. Logo após. o Presidente passa a palavra aos convidados. 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião extraordinária, às 16 horas do d1a 27/11 /2002, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau. Presidente - Dalmo Ribe1ro Silva - Antônio Carlos 

Andrada- José Henrique. 
ATA DA 608 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
As dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete 

de novembro de dois mil e do1s. comparecem na Sala das Com1ssões 
os Deputados Eduardo Brandão, Antônio Andrade, Cristiano Canêdo. 
Hely Tarqüínio, Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Sebastião 
Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes. 
também, os Deputados Antonio Carlos Andrada e Ollnto Godinho. 
Havendo número reg1mental , o Presidente, Deputado Eduardo 
Brandão. declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Cnstiano Canêdo, dispensa a leitura da ata 
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da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se 
à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na 
fase de discussão do Projeto de Lei n° 2.4 72/2002, são apresentadas 
as Propostas de Emendas n°s 1 a 4, do Deputado Rogério Correia. 
Colocadas em votação, são rejeitadas. Após a discussão e votação, é 
aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 
2.472/2002 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Eduardo Brandão). 
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Eduardo 
Brandão, o qual conclui pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei 
no 2.463/2002 com a Emenda n°1, o Presidente defere o pedido de 
vista do Deputado Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da 
reunião , a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, às 16h30min do dia 3/12/2002, determ1na a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões. 3 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério 

Correia - Sebastião Navarro Vieira . 
ATA DA 55a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia dois de dezembro de 

dois mil e dois, comparecem no Auditório da Câmara Municipal de 
Montes Claros os Deputados João Leite, Carlos Pimenta (substituindo 
este ao Deputado Marcelo Gonçalves, por indicação da Liderança do 
PDT) e Rogério Correia (substituindo o Deputado Edson Rezende, por 
indicação da L1derança do PT), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado João Leite, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior. a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a obter esclarecimentos sobre os assassinatos do jornalista Rosalvo 
Bastos, de sua namorada Daniela Costa, e do artista lgor Xavier, 
ocorridos em Montes Claros. A Presidência destina esta parte da 
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reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. José 
Messias Sales Alves e Carlos Alexandre Gomes dos Santos, titulares 
das Delegac1as de Repressão aos Crimes contra o Patnmônio e aos 
Crimes contra a Pessoa, respectivamente; João Batista de Almeida 
Costa; Aloísio Lopes, Presidente do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Estado de Minas Gerais; Marlene Gomes Lacerda 
Xavier: Alvimar Soares dos Reis. D1retor Executivo do Sindicato dos 
Traba lhadores da Empresa de Rad1o e Televisão de Montes Claros; 
Marlene da Frota Bastos, radialista; Aldeci Xavier de Souza, 
Presidente da Associação dos Profissionais de Comunicação do Norte 
de Minas; e Sued Kennedy, Vereador à Câmara Municipal de Montes 
Claros, os quais são convidados a tomar assento a mesa. A 
Presidência concede a palavra aos Deputados Carlos Pimenta e 
Rogério Correia, autores do requerimento que deu origem ao debate. 
para suas considerações imciais. Logo após. passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráf1cas. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita 
seja encaminhado ofício ao Secretário da Segurança pedindo 
apuração ngorosa e urgente dos cnmes cometidos contra o jornalista 
Rosalvo Bastos, sua namorada Daniela Costa e o bailarino lgor 
Lacerda Xavier, ocorridos em Montes Claros. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares. 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária. 
determma a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões. 4 de dezembro de 2002. 
Márc1o Kangussu, Presidente - João Leite - Edson Rezende. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
EMENDA No 1 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 

94/2002 
Acrescente-se onde convier, no Ato das Disposições Const1tuc1onais 

Transitórias da Constituição do Estado o seguinte artigo: 
"Art . . .. . - Não haverá aumento de despesa na implantação do 

Conselho Estadual de Contas dos Municípios, criado nos termos do § 



157 
2° do art. 77. 

Parágrafo único - O Tribunal de Contas remanejará rubrica do seu 
orçamento para o exercício de 2003 e fará movimentação de pessoal 
necessária à implantação do Conselho de que trata o "caput" deste 
artigo.'·. 

Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2002. 
Rogério Correia - Doutor Viana - Djalma Diniz - Hely Tarqüínio -

Aílton Vilela -Wanderley Ávila- Sávio Souza Cruz -Cristiano Canêdo 
- Fábio Avelar- Ambrósio Pinto- Kemil Kumaira- lrani Barbosa- João 
Batista de Oliveira - Eduardo Brandão - Antônio Genaro - Agostinho 
Silveira - Olinto Godinho - Dilzon Melo - Carlos Pimenta - Amilcar 
Martins - Luiz Menezes - João Paulo - Dinis Pinheiro - Sebastião 
Costa - Antônio Andrade - Márcio Kangussu - Dimas Rodrigues - João 
Pinto Ribeiro - Geraldo Rezende - Dalmo Ribeiro Silva. 

Justificação: Esta proposta visa assegurar que a implantação do 
Conselho Estadual de Contas dos Municípios não traga ônus ou 
aumentos de despesas. 

De outro lado, também quando determinarmos que o Conselho 
usará a estrutura de pessoal existente hoje no próprio Tribunal de 
Contas, asseguramos sua funcionalidade. 

Todavia, para isso, é necessário que seja possibilitado ao Tribunal 
remanejar rubricas orçamentárias e movimentação de pessoal. 

Sendo assim, conto com o apoio de meus pares para aprovação 
desta. 

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 2.437/2002 
Dê-se ao parágrafo único do art. 23 da Lei n° 11 .819, de 1°/3/95 a 

seguinte redação: 
'·Art. 23- ..... ..... .. .. .... .... ........... ... .... ... .. .. . 
Parágrafo único: Ao servidor público civil da administração direta e 

indireta. ocupante do cargo de direção de nível superior, incluído o 
das autarquias e fundações, é estendido o benefício previsto no 
"caput'' deste artigo, que constituirá base de cálculo da remuneração 
do detentor de título declaratório que lhe assegure o direito à 
continuidade de percepção da remuneração de cargo de provimento 
em comissão. 

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2002. 
Alberto Pinto Coelho 



Justificação: O que nos mot1vou a propor esta emenda foi o apelo 
que recebemos dos serv1dores das autarquias, que precisam recorrer 
ao Jud1cario para fazer jus ao benefício da verba anual, a título pró-
labore, ja que administrativamente não têm seu direito reconhecido. 

A lei vigente, Lei no 11.819, de 1°/3/95, não se coaduna com a 
garantia prevista no texto constitucional. 

De fato, ao examinar o citado diploma, venficamos que o § 1 o do art . 
32 da Constituição Estadual estabelece que "o serv1dor público civil , 
1nciU1do o das autarquias e fundações. detentor de título declaratório 
que lhe assegure direito à continuidade de percepção de remuneração 
de cargo de provimento em comissão. tem direito aos vencimentos. às 
gratificações e a todas as demais vantagens inerentes ao cargo em 
relação ao qual tenha ocorrido o apostilamento, ainda que decorrentes 
de transformação ou reclassificação posteriores .... 

Pretendemos, com esta emenda, invocando o princípio da igualdade 
juríd1ca, tão-somente seja dado tratamento igual aos especificamente 
iguais perante a lei. A atual situação constitui clara ofensa ao princípio 
1sonom1co, que, mesmo antes da Constituição de 1988 e amda 
modificado inteiramente pela Emenda à Constituição n° 19, de 1998, 
já vinha sendo invocado para a equiparação de servidores não 
contemplados nas leis que concedem vantagens e aumento de 
vencimentos. 

Por todo o exposto, contamos com o apoio dos ilustres colegas para 
a aprovação desta emenda. 

EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 2.437/2002 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
'·Art. 4° - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua 

publicação.". 
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2002. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: Em razão da mudança de governo em 2003 e por 

considerarmos a proposta meritória, já que constitui uma forma de 
incentivar e est1mular o servidor que atua no Sistema Único de Saúde 
- SUS - e que lida diretamente com a saúde pública, solicitamos a 
aprovação desta emenda a fim de que o novo Governo possa se 
organ1zar a tempo de cumpnr as determinações do Projeto de Lei n° 
2.437/2002. 



PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 
15.320 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 345/2002, o Governador do Estado, 
utilizando-se das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, VIII , 
ele o art. 70, 11 , ambos da Constituição do Estado. encaminha a esta 
Casa as razões que o levaram a opor veto total à Proposição de Lei n° 
15.320, que dispõe sobre o tratamento dos casos de hipotireoidismo 
congênito e de fenilcetonúria , identificados conforme o disposto na Lei 
n° 11 .619, de 4/10/94, e dá outras providências. 

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 21 /11/2002. foi a 
matéria distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer, 
nos termos do art. 111 , I, '·b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Proposição de Lei n° 15.320 determina que o acompanhamento e 

o tratamento dos casos de hipotireoidismo congênito e de 
fenilcetonúria, identificados conforme o disposto na Lei no 11 .619, de 
1994, ficarão a cargo da Secretaria de Estado da Saúde. 

A proposição estabelece , também, que o tratamento das doenças 
incluirá o fornecimento de medicamentos e, nos casos comprovados 
de fenilcetonúria , de substitutos protéicos, durante a vida do portador 
da doença ou enquanto necessário. 

Dispõe a proposição de lei , outrossim, que a instituição pertencente 
à rede hospitalar e ambulatorial do Estado, conveniada ou não, 
pública ou privada, realizados os exames previstos no inciso 111 do art. 
1 O da Lei Federal n° 8.069, de 1990, notificará à Secretaria de Estado 
da Saúde a ocorrência de casos de hipotireoidismo congênito e de 
fenilcetonúria. 

Por fim, a proposição, em seu art. 4°, dispõe sobre as Diretorias 
Regionais de Saúde, sediadas nos Municípios de Januária, lturama, 
Viçosa, Três Pontas, Carangola e Curvelo. 

O Chefe do Executivo. ao expor as razões do veto total. aduz que se 
trata de "procedimento do âmbito do Sistema Único de Saúde, 
operado com recursos federais definidos para esse fim. não se 
podendo fazer a transferência de tal ônus para o Tesouro do Estado, 
mesmo porque o aumento de despesa , que decorre da proposta , 
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const1tui maténa de iniciativa privativa do Governador do Estado''. 
Assevera. ainda, que o art. 4° da proposição se revela 

inconstitucional, ao inovar a estrutura da Secretaria de Estado da 
Saúde. contrariando o disposto no art. 66, 111 . ''e", da Constituição do 
Estado. 

Em que pese a argumentação apresentada pelo Governador do 
Estado, verificamos que o veto não deve subsistir, uma vez que. da 
análise da proposição, evidencia-se sua constitucionalidade. 

É oportuno lembrar. contrariando a tese do Chefe do Executivo. que 
está em vigor em Minas Gerais a Lei no 11 .619, de 1994, que obriga o 
Estado a oferecer, gratuitamente. o exame do cariótipo e a triagem 
metabólica para diagnóstico da fenilcetonúna e do h1potireoidismo 
congênito - "exame do pezinho". Não nos parece razoável que o 
Estado ofereça gratuitamente o exame para o diagnóstico dessas 
doenças e. por outro lado. não assuma a responsabilidade por seu 
tratamento. 

Quanto a alegada usurpação de iniciativa do Governador do Estado 
para deflagrar o processo legislativo, sob o argumento de que se trata 
de matéria que acarreta aumento de despesa, não podemos 
concordar com tal assertiva, porquanto o Estado já possui em seu 
orçamento recursos para aplicação no tratamento das doenças de que 
trata a proposição. 

Ademais, conforme dispõe o art. 24, XII. da Constituição da 
República, a defesa da saúde é matéria que se encontra no rol das 
competências concorrentes da União, dos Estados e do Distrito 
Federal. 

De igual modo, os serviços de saúde pública estão incluídos na 
categoria das atividades comuns às três esferas estatais, conforme 
previsto no art. 23. 11 , da Carta Magna. 

Os arts. 196 e 197 do mesmo Diploma Legal . por sua vez, 
estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
cabendo ao poder público dispor. nos termos da lei. sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle. 

No que tange à legislação infraconstitucional. é oportuno trazer à 
colação a norma contida no art. 2° da Le1 Federal n° 8.080, de 1990, a 
qual estabelece as condições para a promoção. a proteção e a 
recuperação da saúde. "in verbis" : 
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'·Art. 2° - A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 

§ 1 o - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2°- O dever do Estado não exclui o das pessoas. da família. das 
empresas e da sociedade''. 

Não se deve olvidar, ainda, que os objetivos da proposição estão 
preconizados, também , no "caput'' do art. 224 da Constitu ição 
Estadual, segundo o qual cabe ao Estado assegurar condições de 
prevenção das deficiências física, sensorial e mental. devendo dar 
prioridade à assistência pré-natal e à infância. 

Além disso. trata-se de matéria que se coaduna com os princípios 
insculpidos no art. 5° da Constituição Federal , que dispõe que todos 
são iguais e têm direito à vida. 

Por derradeiro, com relação à alegada ~novação da estrutura da 
Secretaria de Estado da Saúde, não vislumbramos também nenhum 
óbice constitucional , já que a proposição, além de não obrigar o Poder 
Executivo a implantar as Diretorias Regionais de Saúde, dispõe que a 
descrição, a competência e a área de jurisdição das unidades 
administrativas serão estabelecidas por decreto. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à 

Proposição de Lei no 15.320. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Carlos Pimenta, Presidente - Paulo Piau, relator - José Henrique -

Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO 

DE LEI N° 15.327 
Comissão Especial 

Relatório 
Por meio da Mensagem n° 346/2002, o Governador do Estado. 

utilizando-se das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, VIII , 
c/c o art. 70, 11 , ambos da Constituição do Estado, encaminha a esta 
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Casa as razões que o levaram a opor veto total à Proposição de 
Lei n 15.327. que institui o Programa Estadual de Inspeção e 
Controle da Em1ssão de Poluentes Atmosféncos e Ru1dos Produz1dos 
por Veículo Automotor em Uso - PROGRAMA 1/M - e dá outras 
providências. 

Após sua publicação no "Diário do Legislativo''. em 21 /11 /2002, foi a 
matéria d1stribu1da a esta Comissão Espec1al para receber parecer, 
nos termos do art. 111 , I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição de lei vetada objetiva implantar, no âmbito do Estado 

de Minas, o Programa 1/M. 
Esse Programa foi instituído, em um pnme1ro momento, pelo 

Executivo Federal , mediante resolução do CONAMA e por delegação 
da Lei no 6.938, de 31 /8/81 , e referendado pelo Código de Trânsito 
Brasileiro- CTB (Lei Federal n° 9.503. de 23/9/97). 

Bas1camente. o Programa estabelece uma fiscalização periódica 
sobre a frota automotora. iniciando-se pelas cidades com um volume 
mais express1vo de veículos. A escolha das cidades para 
implementação imediata do Programa IlM se dará na fase de 
regulamentação da matéria. Essa fiscalização constatará se os 
veículos produzem ruído acima do permitido e se em1tem um volume 
de gases poluentes dentro dos parâmetros estabelecidos pelas 
resoluções do CONAMA. 

O Governador do Estado. ao analisar a matéria. negou sanção à 
proposição, por entender que ela incorpora dois grandes vícios 
constitucionais irremediáveis, a saber: 

1 - a maténa é de competência federal , conforme estabelece o art. 
22, XI , da Constituição da República, que expressamente determina 
ser da alçada exclusiva da União legislar sobre trânsito e transporte; 

2 - o projeto cria um programa não elencado na Constituição do 
Estado. e. nesse caso, o Legislativo não poderia fazê-lo. haJa v1sta a 
matéria ser de 1n1c1ativa do Executivo. Nesse sentido, Ja se manifestou 
o Supremo Tribunal Federal ao julgar questão de ordem na Ação 
Direta de lncosntitucionalidade no 224-4. 

Além disso. a proposição traz dois dispositivos que se contradizem. 
O § 3° do art. 11 determina que a pol1tica tarifária do Programa será 
fixada pelo preço da proposta vencedora na licitação. nos termos da 
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le1, do ed1tal e do contrato, enquanto o art. 13, de forma diversa, 
dispõe que os serviços de inspeção serão remunerados 
exclusivamente com recursos provenientes da taxa de que trata o art. 
5° da Lei no 14.136, de 2001. Ora, o Executivo teria dois comandos 
contraditórios para custear as inspeções. o que mv1abiliza a 
implantação do Programa. 

Entendemos, à vista dos argumentos apresentados pelo Governador 
do Estado e dos que ora levantamos, que o veto à proposição deve 
prevalecer. 

Conclusão 
Diante do exposto, somo pela manutenção do Veto Total à 

Proposição de Lei no 15.327. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Amilcar Mart1ns. Presidente - João Leite, relator - José Hennque. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.229/2002 

Comissão do Trabalho, da Prev1dênc1a e da Ação Soc1al 
Relatório 

De iniciativa do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei ora 
analisado pretende declarar de utilidade pública o Programa Municipal 
de Apoio ao Menor - PROMAM -, com sede no Município de São 
Gotardo. 

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

Fundamentação 
A referida entidade possui por finalidades precípuas: desenvolver 

programas e atividades educacionais e profissionalizantes, v1sando à 
Integração da criança e do adolescente na comunidade; promover o 
recrutamento e o encaminhamento de menores para os grupos de 
produção e o mercado de trabalho: evitar o deslocamento dos 
menores para fora do município; promover a educação complementar 
do menor carente em vários aspectos; desenvolver, em conjunto com 
outros órgãos assistenciais, programas que v1sem à proteção da 
criança, principalmente o combate à desnutrição; e desenvolver 
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projetos voltados para a cultura, o esporte e a recreação, em 
diversas modalidades. incentivando o pluralismo cultural e esportivo. 

O reconhecimento da instituição como de utilidade pública 
fortalecerá as iniciativas que ali vêm sendo desenvolvidas. 

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

2.229/2002 na forma original. 
Sala das Comissões. 3 de dezembro de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.246/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Dilzon Melo, por meio do Projeto de Lei no 2.246/2002, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Grupo das Samaritanas 
de Boa Esperança, com sede nesse munic1pio. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça. que concluiu por sua jurid1cidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o proJeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão presta relevantes serviços às pessoas 

carentes da região onde se situa , combatendo a fome e a pobreza. 
Visa, também, promover atividades esportivas, culturais e de 
assistência social , desenvolvendo e incentivando a solidariedade e a 
integração entre os moradores. 

A criação de estabelecimentos como escolas, asilos. creches - para 
acolher os menos favorecidos e desamparados-. ambulatónos, clubes 
esportivos e ainda a construção de casas populares incluem-se entre 
os seus objetivos. 

Constatamos, dessa forma, que o trabalho desenvolvidO pela 
entidade a torna merecedora do título de utilidade pública. 

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

2.246/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 



Edson Rezende, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.364/2002 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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O projeto de lei sob comento, do Deputado Antônio Andrade, visa 
declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário- CDC -,com sede no Município de Carmo do Paranaíba. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
consti tucionalidade e legalidade. 

Em continuidade à tramitação, cumpre agora a este órgão colegiado 
apreciá-la conclusivamente, nos termos do art.1 03, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O CDC é sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade 

manter e desenvolver a união cordial entre os moradores, 
congregando-os em torno da busca de soluções para os problemas da 
comunidade, zelando pela melhoria da sua qualidade de vida. Para a 
consecução de seus objetivos, reúne esforços de todos, objetivando 
implementar ações criativas no uso das potencialidades da região e 
na descoberta e promoção de novos centros de interesse coletivo. 

O importante trabalho que essa entidade desenvolve nos leva a 
considerá- la merecedora do pretendido título declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

2.364/2002, nos termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002 . 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.373/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a entidade denominada Associação Paulo 
Apóstolo dos Moradores da BR-120, com sede no Município de 



Coimbra. 
A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a 

maténa e concluiu por sua jundicidade, constitucionalidade e 
legalidade, na forma original. 

Dando continuidade à tramitação, compete agora a este colegiado 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, 
"a". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A associação mencionada no relatório mostra-se cumpridora das 

suas funções sociais e educacionais quando, através de assistencia 
intensiva, procura atrair os jovens para o estudo, o trabalho e o auxílio 
aos menos capacitados de sua comunidade. 

As suas atividades têm como princípio a moralidade e a 
espiritualidade, visando ao crescimento dos moradores como 
Cidadãos. mostrando-lhes. também , o caminho da participação nos 
programas de cunho social que possam reverter em benefício de 
todos. 

Pelas ações empreendidas, entendemos ser a Assoc1ação 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.0 

2.373/2002 como originalmente red1g1do. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.061/2002 
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia 

Relatório 
A proposição sob exame. do Deputado Agostinho Si lveira, dispõe 

sobre critérios para concessão de serviços de lanches e bebidas nas 
unidades educacionais e dá outras providências. 

O projeto de lei foi encammhado preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo no 
1, que apresentou. 

Vem a proposição agora a esta Comissão para receber parecer 
quanto ao mérito, em cumprimento do disposto no art .188, c/c o 
art.1 02, VI , "a'', do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

O projeto de lei em análise tem por escopo estabelecer critérios para 
a comercialização de lanches e bebidas nas escolas, com o intuito de 
selecionar alimentos de melhor qualidade nutricional para serem 
vendidos aos alunos nas cantinas, evitando-se o consumo dos que 
são considerados prejudiciais à saúde. 

Não resta dúvida sobre a conveniência da discussão do tema em 
apreço. dada a necessidade urgente de se prevenirem problemas de 
saúde pública como obesidade, baixa resistência a doenças 
infecciosas, diabetes e problemas cardiovasculares, para os quais os 
hábitos alimentares inadequados contribuem decisivamente. Em se 
tratando de crianças e adolescentes. o resultado de maus hábitos 
alimentares é preocupante : o consumo excessivo de açúcar e de 
produtos calóricos tem provocado obesidade precoce em meninos e 
meninas de todas as classes sociais, além de comprometer a saúde 
bucal e predispor a uma série de doenças crônico-degenerativas. 

No entanto, ao nosso ver, a abordagem do assunto deve seguir uma 
orientação diversa, tanto em relação à proposição original como ao 
substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
pelas razões aduzidas a seguir. 

Como mencionado na análise preliminar, a proposição foi inspirada 
em uma lei vigente no Estado de Santa Catarina. cujo modelo foi 
adotado também em alguns municípios da Região Sul. É oportuno 
considerar as diferenças existentes entre o Estado sulista e Minas 
Gerais, no que concerne à realidade socioeconômica: o nosso Estado 
encontra-se cinco posições atrás de Santa Catarina no "ranking" 
brasileiro do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. Além disso, 
Minas Gerais enfrenta desigualdades regionais bem mais acentuadas. 
Por esses motivos, a discussão sobre a qualidade da alimentação 
deve abranger questões de base, como a difusão de noções de 
educação e segurança alimentar. Não basta criar um rol de produtos 
proibidos, enquanto muitas famílias de alunos não têm acesso a 
conceitos rudimentares sobre aspectos importantes da alimentação 
como saneamento, higiene, aproveitamento eficiente dos recursos 
disponíveis na comunidade e qual idade nutricional dos alimentos. 

Dessa forma, proibir a venda de certos produtos nas cantinas das 
escolas não garante melhoria na qualidade da alimentação da criança. 
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A promoção da educação alimentar deve começar em casa, 
pnmeiramente com a conscientização dos pais. De todo Jeito. devem-
se evitar. na opinião de especialistas. restrições radicais de 
determinados alimentos na infância e na adolescência, pois o efe1to da 
proibição pode ser exatamente o estímulo ao consumo daqueles 
produtos que se deseja retirar da alimentação diána. Mais apropriado 
seria proporcionar à criança e ao adolescente uma educação 
alimentar que perpassasse os hábitos familiares sem imposições 
ngorosas. 

Por outro lado, não nos pareceu eficaz a solução proposta no 
Substitutivo no 1, que pretende supnm1r a proib1ção constante no 
projeto de lei, Simplesmente deixando-a a cargo de um órgão central. 
Com relação à educação alimentar, a recomendação contida nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais é a de que se deve evitar assumir 
linhas prescritivas e generalizadas, que normatizariam a vida do aluno 
e padronizariam condutas. Ao contrário. devem-se levar em conta as 
diferenças regionais , socioeconômicas, culturais e até ind1vidua1s no 
espaço da escola. Seria dispensável também a proposta de exigir 
alvará sanitário para o estabelecimento que comercialize produtos 
alimentícios nas escolas, uma vez que o Código Estadual de Saúde 
não só já estabelece essa obrigação como explícita os 
estabelecimentos de ensino como de interesse da saúde e sujeitos ao 
controle sanitário (arts. 82, inciso V, e 99). 

Muitas experiências de educação alimentar têm s1do desenvolvidas 
com sucesso em algumas escolas públicas e particulares de 
educação infantil. ensino fundamental e médio, em todo o Pa1s. 
Basicamente, as estratégias adotadas são as seguintes: comercializar 
alimentos saudáveis e diversificados, sem proibir a utilização de 
outros; estimular o consumo de alimentos nutritivos, facilitando a sua 
visualização e dificultando a de produtos como refrigerantes e frituras: 
ensinar noçôes bás1cas de nutnção e sua relação com a saúde; 
desenvolver atividades prát1cas como oficinas de culinária e cult1vo de 
hortas; realizar palestras e cursos para pais de alunos sobre 
condições sanitárias e higiênicas dos alimentos e sua conservação, 
além de estimular a inclusão de novos pratos na dieta familiar. 

Para realizar programas de educação alimentar não são necessários 
investimentos dispendiosos por parte da Secretana de Educação e 
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das escolas. Há vários recursos já disponíveis na própria escola: o 
Ministério da Educação veicula vídeos sobre o tema como, por 
exemplo, a "Hora da Merenda", na grade da TV Escola, que traz uma 
série de dicas de atividades e conteúdos sobre alimentação e 
nutrição; a Internet divulga gratuitamente inúmeras informações sobre 
o assunto. 

No âmbito da gestão estadual do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE -, o Estado orienta as escolas a fim de 
subsidiar a aquisição descentralizada de alimentos para a merenda. 
Ta1s ações podem ser aproveitadas e complementadas para a 
consecução dos objetivos de um programa de educação alimentar a 
ser desenvolvido na escola. Os parâmetros curriculares, por sua vez, 
fornecem diretrizes fundamentais para a inserção do tema nos 
currículos e práticas escolares. Parcerias com instituições 
governamentais ou não governamentais podem ser muito produtivas, 
como a realizada por algumas escolas públicas do Estado de São 
Paulo com a Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP -, que 
avaliou a alimentação de crianças de 7 a 1 O anos e ministrou cursos e 
palestras para pais e professores. 

Considerando todos os pontos acima mencionados, sugerimos o 
Substitutivo n° 2, que resgata , em uma nova abordagem. o objetivo do 
projeto original. 

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

2.061/2002 na forma do Substitutivo n° 2 , que apresentamos. 
SUBSTITUTIVO N° 2 

Dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas 
escolas públicas da rede estadual de ensino e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado orientará. por meio dos órgãos competentes, o 

desenvolvimento de programas de educação alimentar e nutricional 
nas escolas públicas da rede estadual, visando a estimular a formação 
de hábitos alimentares saudáveis em crianças e adolescentes, e, 
extensivamente, em suas famílias e comunidades. 

Parágrafo único - Os programas a que se refere o "caput" 
complementarão e integrarão as ações de gestão estadual e escolar 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 
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Art. 2° - Os projetos. programas e atividades de educação 

alimentar e nutricional a serem desenvolvidos nas escolas terão como 
diretrizes básicas: 

I - a conscientização das famílias e da comunidade dos alunos, em 
especial sobre: 

a) a importância de uma alimentação saudável para a melhoria da 
qualidade de v1da; 

b) a conservação adequada dos alimentos e o combate ao seu 
desperdício; 

c) a relação entre alimentação, saúde e higiene; 
d) o aproveitamento correto dos recursos disponíveis na elaboração 

de cardápios equilibrados; 
11 - a oferta de alimentos saudáveis e variados pelas cantmas, nas 

unidades escolares onde houver a comercialização de lanches, 
cnando-se alternativas que valorizem as peculiaridades locais e que 
se adaptem às condições socioeconômicas dos alunos; 

IV - a integração pedagógica com os temas transversaiS 
relacionados à saúde e à educação ambiental constantes nas 
propostas curriculares das escolas: 

V - o desenvolvimento de atividades educativas que tenham por 
tema a alimentação, como oficinas de culinária, cultivo de hortas, 
exposição de vídeos e programas veiculados pelos órgãos de 
educação e saúde, pesquisas. palestras. entre outros recursos que 
possam ser disponibilizados em cada escola: 

VI - a realização de parcerias com entidades governamentais e não 
governamentais. 

Art. 3° - Serão viabi lizadas em regulamento formas de colaboração 
com os municípios, com o objetivo de promover a educação alimentar 
nas escolas de educação Infantil e ensino fundamental dos s1stemas 
municipais de ensino. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta le1 noventa dias após 
a data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as d1spos1ções em contráno. 
Sala das Com1ssões. 4 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau, Presidente- José Henrique, relator- Amilcar Martins. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.239/2002 



Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 
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De autoria da CPI do Preço do Leite, o Projeto de Le1 no 2.239/2002 
proíbe a comercialização de derivado de leite com adição de soro de 
leite sob a denominação "leite modificado'·. 

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 
juridicidade , pela constituctonalidade e pela legalidade da matéria com 
as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. Vem , agora, a proposição a 
esta Comissão para ser apreciada em seus aspectos de mérito, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem por objetivo proteger o consumidor e o 

setor de produção leiteira da ambição desmedida da agroindústria de 
laticínios, elo entre um e outro segmento da sociedade. Ao 
consumidor foi apresentado um produto denominado "leite 
modificado", que é uma solução de leite integral com soro de leite; em 
princípio, uma idéia simples para redução do teor calorífico do 
alimento, na prática, uma forma de aumentar lucros. 

O "leite modificado", com imagem e nome de leite é uma solução 
diluída que, além de ter menos calorias, tem também menos 
proteínas, gorduras e sais minerais. A mistura é de d ifíci l controle , 
visto que a detecção da proporção de soro utilizada depende de 
exames de laboratório complexos, pois o soro, por ser produto lácteo, 
se incorpora perfeitamente no leite integral. De custo 
significativamente inferior para a indústria, o soro reduz a demanda de 
leite 1ntegral. A mistura prejudica o produtor, que tem o preço do seu 
produto diminuído, e , por fim , lesa o consumidor, que paga por leite, 
mas recebe uma solução diluída. 

Ao investigar denúncias, veiculadas por entidades organizadas do 
setor produtivo, em destaque a Federação da Agricultura do Estado 
de Minas Gerais - FAEMG -, a CPI do Preço do Leite reconheceu a 
importância da regulação das relações de consumo em jogo, visto ser 
o Estado de Minas Gerais responsável por 1/3 do leite produzido no 
Brasil. Por meio do projeto de lei em exame, a Comissão busca 
corrigir um dos vícios identificados: a comercialização do leite diluído 
com soro sob a nomenclatura "leite modificado". 

Vale notar ainda que a sociedade organizada não atuou só por meio 



desta Casa. A denúncia foi encam1nhada também ao Serviço de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal - SIPA -, do Ministério da 
Agricultura. Pecuária e Abastecimento - MA -. que determinou a 
paralisação da produção do único produto disponível no mercado. 
Como foi Citado no Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 
essa determinação do MA se deve ao tato de o Regulamento Técnico 
de Identificação e Qualidade de Produtos Lácteos Fluidos com 
Ad1ções ainda estar em tramitação no MA. HoJe esse regulamento se 
encontra na fase de consulta pública, já com 9 meses de atraso sobre 
o prazo regimental de 180 dias. 

A torça da mobilização social surtiu efeitos positivos. A discussão 
em torno da produção e da comercialização de "le1te modificado" 
provocou uma mudança de postura das empresas de laticínios. 
Pressionada pela ação suspensiva do SIPA. a empresa dona do único 
produto em comercialização à época, Impetrou mandado de 
segurança para garantir sua atividade. alegando exatamente não 
haver ainda um regulamento técnico específico. O mandado de 
segurança foi concedido pelo Poder Judiciário; a empresa. porém, 
prevendo que a questão não teria encaminhamento favorável em 
longo prazo, aparentemente abandonou o antigo produto, lançando 
outro com o mesmo nome de fantasia e a mesma apresentação 
visual , mas com a denominação de "Composto Alimentar à Base de 
Leite". O novo produto foi registrado não no MA, mas no Ministério da 
Saúde- MS-, safando-se da inspeção do primeiro. A rigor, é o mesmo 
produto que continua disponível e sendo vendido na mesma gôndola 
do leite longa vida. Indica a embalagem do novo produto os 
mgredientes: leite, lactose hidratada do leite, vitaminas e estabilizante, 
ou seja, na prática. leite adicionado de soro de leite sem declaração 
objetiva da proporção da mistura. 

No presente momento está disponível nos supermercados pelo 
menos mais um produto composto exclusivamente de leite e soro de 
leite; esse , porém, tem registro no MA mas sob denominação de 
"Bebida Láctea UHT'. já regulamentada. Esse produto também tem 
apresentação similar à do leite longa v1da e ocupa as mesmas 
gôndolas. 

Antecipando-se ao lançamento de outros produtos compostos de 
leite e soro de leite sob a denominação de "leite modificado", o projeto 
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em análise é pertinente ao propor que se proíba a sua 
comercialização no território mineiro, pois dá ao consumidor a chance 
de reconhecer, pelo nome do produto. o verdadeiro leite, alimento 
básico para o ser humano. 

Conclusão 
D1ante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n 

2.239/2002, no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça . 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
João Batista de Oliveira. Presidente - Doutor Viana, relator - Kem1l 

Kumaira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.370/2002 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contnbu1nte 
Relatóno 

O projeto de lei em tela , da Deputada Mana José Haueisen, tem 
como objetivo impedir a mscrição de usuários inadimplentes com o 
pagamento das contas mensais de consumo dos serviços públicos em 
bancos de dados restritivos de crédito e dar outras providências. 

Publicado em 12/9/2002, foi o projeto distribuído prelimmarmente à 
Comissão de Constituição e Justiça, que em1tiu parecer por sua 
JUndicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo 
n° 1. 

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", 
do Regimento Interno. vem a proposição a esta Comissão para 
receber parecer de mérito. 

Fundamentação 
A inscrição de consumidores supostamente inadimplentes com 

contas de serviços públicos em bancos de dados restritivos de crédito, 
assim definidos pelo art. 43 do Cód1go de Proteção e Defesa do 
Consumidor, apresenta-se como uma punição adicional àquele que 
firmou contrato com a concessionária. Tal medida, além de impedir a 
prática de qualquer negócio que envolva a concessão de crédito, 
acaba por denegrir a imagem do devedor. 

Por outro lado. não é razoável permitir que as concessionárias dos 
serviços públicos essenciais adotem, de forma ind1scnminada, tal 
medida rad1cal contra os consumidores, especialmente os de baixa 
renda, que, por não poderem arcar com os excessivos reajustes nas 
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contas de agua e energia, não tenham conseguido quitar a conta 
mensal. 

Ressalte-se. por oportuno, que as pun1ções para os consumidores 
faltosos são regulamentadas nas normas que regem suas relações 
com as prestadoras dos serviços públicos bem como nos contratos 
firmados com elas. Tais penalidades não incluem o envio dos nomes 
dos inadimplentes para os bancos de dados restnt1vos de crédito. 
Para essa mfração são previstas multas, juros, outros encargos 
financeiros e até a suspensão dos serviços. Por outro lado, as 
concessionárias gozam da faculdade legal de cobrar judicialmente 
seus créditos. Acrescente-se. ainda, a facilidade de se habilitar para a 
aquisiçao de uma nova linha, principalmente da telefonia f1xa 
comutada. o que acaba permitindo que pessoas de má índole se 
inscrevam no sistema, utilizando-se para tanto de documentos falsos , 
situação comum nos dias atua1s. 

No julgamento do Recurso Especial no 327.420. publicado no "Diário 
Oficial da União'" de 4/2/2002. o egrégio Superior Tribunal de Justiça 
assim redigiu a ementa de um acórdão envolvendo o objeto do projeto 
em discussão: 

"Responsabilidade civil. Ação de indenização. Danos morais. 
Empresa de telefonia. Falha na entrega da conta no endereço 
contratado. Serviço deficiente. Protesto. Inscrição nos cadastros de 
inadimplentes. Responsabilidade concorrente da concessionária . Art. 
14 do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido 
parcialmente. 

I - De um lado, a prestadora do serviço de telefonia tem o dever de 
zelar, até porque maior interessada na relação, pela entrega da fatura 
no endereço indicado pelo cliente. Sem ela, não pode o consumidor 
conferir a prestação do serviço para fins de efetuar o pagamento. ( ... ) 
11 - De qualquer forma o protesto e a conseqüente inclusão do nome 
da assinante nos cadastros de inadimplentes se originou da 
negligência da prestadora no envio correto da fatura .. . " 

Fica evidente do julgado acima citado que o Poder Judiciário, de 
1gual modo, não tem tolerado abusos praticados pelas 
concessionárias do serviço público que, de forma negligente. deixam 
de cumprir suas obrigações para com o usuário. 

Assim como no exemplo ac1ma, submetido à apreciação do Poder 
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Judiciário, outras hipóteses podem ocorrer, como o caso de uma 
pessoa que não tenha adquirido linha telefônica ver seu nome constar 
em bancos de dados que cadastram inadimplentes, dada a utilização 
ilegal de seus documentos. Assim sendo, não há como permitir a 
prática de tal abuso por parte das empresas que exploram os serviços 
públicos essenciais, razão pela qual o proJeto em apreço merece 
plena acolhida. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

no 2.370/2002 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Bené Guedes. Pres1dente - Doutor Viana, relator - Maria José 

Haueisen. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.439/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa 
por meio da Mensagem no 340/2002 , o Projeto de Lei n° 2.439/2002 
assegura pensão mensal vi talícia aos bolsistas de atividades 
especiais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG- e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/11 /2002, foi a matéria 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Finance ira e Orçamentária. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188 do Regimento Interno, 
vem a proposição a esta Comissão, para receber parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
Os bolsistas de atividades especiais da FHEMIG relacionados no 

anexo do Projeto de Lei no 2.439/2002, a quem se pretende assegurar 
pensão mensal vitalícia, são portadores de hansenlase que, há muitos 
anos, prestam serviços ao Estado no Hospital Cristiano Machado e 
nos Sanatórios Padre Damião, Santa Fé, São Francisco de Assis e 
Santa lzabel. 

Segundo consta na mensagem enviada pelo Governador do Estado, 
devido à inexistência de pessoas dispostas a trabalhar nas co lônias. 
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os próprios portadores de hanseníase dotados de melhores 
condições físicas passaram a exercer atividades diversas, garantindo 
a assistência necessária aos doentes em cond1ções ma1s precanas. O 
Estado, em retribuição, afiançou-lhes a percepção de valor mensal 
equivalente ao percebido por seus servidores, classificando-os como 
bolsistas de at1v1dades especiais, por meio da Portaria n° 
315/FHEMIG/1984. que criou a Bolsa de Laboraterap1a. 

O projeto de lei em anál1se tem como objetivo amparar esses 
bolsistas, por meio de provimento especial, assegurando-lhes 
condições de sobrevivência digna. após o período de vida laboral, e 
pensão a seus dependentes, em caso de falecimento do bolsista. 

É importante observar que a pensão mensal vital1cia se vincula a 
polít1ca de assistência soc1al, e não à previdência, embora ambas, 
juntamente com a política de saúde. formem o conjunto integrado de 
ações do Estado destinadas a assegurar direitos bás1cos. denominado 
seguridade social. 

Conforme determina o art. 203 da Constituição da República, a 
assistência social deve ser prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição. 

Já o regime de previdência, público ou geral, especialmente após a 
reforma previdenciária realizada pela Emenda à Constituição n° 20, de 
1998, tem como características fundamentais de sua organização o 
caráter contributivo e a observação do equilíbrio financeiro e atuarial, 
como dispõem os arts. 40 e 201 da Carta Magna. 

Ressalte-se, ainda, que a assistência social, conforme determina a 
Lei Federal no 8.742, de 1993, Lei Orgânica da Assistência Soc1al -
LOAS -, tem como objetivo garantir um salário mm1mo mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovarem não 
possuir meios de providenciar a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. Esse benefício tem, pois, a finalidade de 
prover as necessidades mínimas da pessoa incapacitada para a vida 
independente e para o trabalho, quando a renda familiar "per capita" 
for inferior a 1/4 do salário mínimo; essa não é, contudo. a situação 
dos chamados bolsistas de atividades especiais, pois, embora 
acometidos pelo mal de Hansen, trabalharam (e ainda trabalham) no 
atendimento aos demais enfermos e. após especializarem-se por meio 
de cursos promovidos pela FHEMIG, passaram a desenvolver 
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diversas atividades nos sanatórios, em regime semelhante ao dos 
servidores dessa Fundação. 

Podemos constatar. no comprovante de pagamento mensal dos 
bolsistas, que as vantagens a que eles têm direito estão previstas em 
lei e equivalem às do servidor efetivo ou do detentor de função 
pública, a saber: adicional trintenário e de qüinqüênio; adicional de 
insalubridade; parcela remuneratória complementar, instituída pela Lei 
Delegada no 41 , de 2000; remuneração de serviço extraordinário; 
Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços - GIES -. 
instituída pela Lei n° 11.406, de 1994, e alterada pela Lei no 12.764, 
de 1994; gratificação por serviços na escala de finais de semana e 
feriados, instituída pela Lei n° 11.730, de 1994, e alterada pela Lei 
Delegada no 44, de 2000; Gratificação Complementar- GC -, instituída 
pela Lei Delegada no 44. de 2000, e alterada pela Lei Delegada n° 46. 
de 2000, e abono salarial , instituído pelo Decreto n° 37.118, de 1995. 

Ademais , o ato da FHEMIG publicado no "Minas Gerais'' de 3/8/91 
concede aos bolsistas de atividades especiais progressão por tempo 
de serviço de acordo com o plano de cargos e salários vigente, o que 
deixa claro que eles foram alcançados pelo plano de carreira da 
Fundação. 

Tudo isso se justifica porque essas pessoas, embora, a princ1p1o. 
coagidas pela necessidade, continuam agindo como verdadeiros 
servidores públicos, atuando em nome do Estado na prestação de 
assistência aos mais doentes e realizando serviços próprios do Poder 
Público no dever de amparar os necessitados. 

Portanto, podemos afirmar, com certeza, que há um vínculo de 
trabalho entre o Estado e os bolsistas de atividades especiais. 

Por outro lado. o enquadramento desse grupo como detentores de 
função pública não encontra respaldo na Lei n° 10.254, de 1990, que 
instituiu o regime jurídico único do servidor público civil e apontou 
expressamente os casos que se enquadram como tal. 

Talvez os bolsistas de atividades especiais não tenham sido 
incluídos na mencionada lei porque, aparentemente, àquela época, 
sua situação parecia resolvida, tendo em vista que tinha sido inserido, 
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Estadual 
de 1989 o art. 33, que considerava, para todos os fins , como 
empregados da FHEMIG, aqueles em exercício na data da instalação 



da Assembléia Constiturnte. 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal declarou a 

rnconst1tucionalidade desse art1go na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 89-6, proposta pelo então Governador do 
Estado. cujo acórdão foi publicado em 20/8/93. No mencionado 
acórdão, são apontados o vício de inconstitucionalidade formal . por 
violação dos limites impostos ao poder constituinte derivado pelo art. 
11 do Ato das Dispos1ções Constitucionais Transitónas da 
Constituição da República e do princípio da iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo para leis que disponham sobre servidores 
públicos. e o vício de inconstitucionalidade material , uma vez que o 
dispositivo argü1do afronta o princípio do concurso público para 
provimento de cargo ou emprego público, previsto pelo inciso 11 do art. 
37 da Carta Magna. 

Agora não se pretende atnbuir a eles, ao contrário do que fo1 feito 
anteriormente, uma classificação nos quadros funcionais do Estado; o 
que se busca é uma alternativa para resolver o drama vivido pelos 
bolsistas da FHEMIG. Antenormente. a molést1a de que são vítimas 
condenava-os à segregação da comunidade e da própria família , 
1mposta pelo poder público, que patrocinava sua internação em 
sanatórios específicos. Com o controle da doença. eles continuam 
sofrendo preconceito, o que dificulta sua reinserção na sociedade. 

Cumpre ressaltar. também . que não se trata de pessoal contratado 
por meio de contrato admin1strat1vo, por prazo determinado, e que , 
segundo o relatório da CPI da Saúde levada a efeito por esta Casa, 
totalizam 5.179 pessoas no âmbito da FHEMIG. 

O art. 2° do projeto que ora analisamos prevê que a denomrnada 
pensão mensal vitalícia é inacumulável com qualquer outro benefício 
previdenciáno estadual, alem de vincular a sua concessão a 
determinado tempo de ··efetivo exercício" de atividades especiais nas 
un1dades assistenciais da rede FHEMIG. Aos dependentes dos 
bolsistas falecidos, é assegurada a percepção de pensão, tal como 
em qualquer regime de previdência. Aliás, parece-nos que. a uma 
análise jurídica acurada do projeto, ressaltará clara a natureza 
previdenciária do benefício a ser instituído. 

Reforça o nosso entendimento o fato de que, nos contracheques 
mais antigos dos bolsistas. constam descontos de previdência e de 
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assistência médica em favor do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais e. nos contracheques ma1s 
recentes. constam descontos já realizados em conformidade com a 
Lei Complementar n° 64, de 2002, que instituiu o reg1me próprio de 
previdência dos servidores do Estado. 

Acrescente-se. ainda, que todo trabalhador tem o dire1to de ser 
amparado por um regime de previdência. Os que desenvolvem 
atividades sob as normas do direito privado são segurados do Reg1me 
Geral de Previdência Social. 

No Estado, os servidores detentores de cargo efetivo são 
automaticamente inscritos no seu Regime Própno de Previdência 
Social. instituído pela Lei Complementar n° 64. de 2002. Os servidores 
não efetivos também se encontram vinculados ao regime de 
previdência do Estado em virtude de mandado de segurança que 
obteve sentença favorável em 1 a instância. 

Diante de tais fatos. consideramos que o Estado não pode 
permanecer inerte diante da situação dos bolsistas da FHEMIG. 
Ressaltamos. mais uma vez, a especificidade da situação: são 
pessoas que o Estado isolou da sociedade em decorrência de serem 
portadoras do mal de Hansen e. não havendo servidores públicos que 
lhes pudessem dar a assistência necessária, pelo temor de 
contaminação da doença. foram obrigadas a desenvolver todas as 
atividades básicas necessárias ao bom andamento dos sanatórios. 
Essa foi a origem do vínculo que estabeleceram com o Estado. 

Atualmente, com o controle da transmissão da moléstia, os 
sanatórios passaram a contar também com servidores da FHEMIG. 
mas os bolsistas continuam a trabalhar normalmente nas unidades 
dessa Fundação. 

Lembramos, a1nda, que o Estado brasileiro possu1 como fundamento 
a dignidade da pessoa humana. consubstanciado no inciso 111 do art. 
1 o da Constituição da República. Essa idéia perpassa todo o texto 
constitucional e se explícita , especialmente, nos dispositivos sobre 
direitos e garantias fundamentais e nos que buscam reduz1r 
desigualdades sociais e regionais, erradicar a pobreza e a 
marginalização, proteger e mtegrar as pessoas portadoras de 
deficiência. 

As especificidades que caracterizam o vínculo de fato entre o Estado 
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e os bolsistas induzem-nos a assegurar a esses trabalhadores os 
benefícios previdenciários. nos termos e condições previstos na Lei 
Complementar n° 64, de 2002. Com esse objet1vo, apresentamos. a 
seguir. o Substitutivo n° 1. 

Finalizando, destacamos que a in1c1at1va da proposta encontra 
respaldo na Constituição do Estado, tanto o projeto original quanto o 
substitutivo que apresentamos não ensejam aumento de despesa de 
pessoal, uma vez que serão utilizados os recursos atualmente 
aplicados na remuneração dos bolsistas e, como afirma a mensagem 
do Governador do Estado. esses valores já se 1ncluem na despesa 
prevista no orçamento. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela jund1cidade. pela 

const1tuc1onalidade e pela legalidade do Projeto de Le1 no 2.439/2002 
na forma do seguinte Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO N 1 
Assegura benefícios aos servidores que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado assegurará aos servidores relacionados nos 

Quadros I a V do anexo desta le1 e a seus dependentes os benefícios 
previstos na Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, 
observados seus termos e suas condições. 

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

Anexo 
(a que se refere o art. 1° da Lei no 000000000000. de 00000 de 000000000000 de oooo. ) 

*-Os Quadros I, 11, 111 , IV e V do referido Anexo foram publicados na 
edição do "Diário do Legislativo" de 5.12.2002. 

QUADRO I - Hospital Cristiano Machado - HCM 
QUADRO 11 - Sanatório Padre Damião - SPD 

QUADRO 111 -Sanatório Santa Fé- SSF 
QUADRO IV- Sanatório São Francisco de Assis- SSFA 

QUADRO V - Sanatório Santa lzabel - SSI 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende. Presidente - Ermano Batista. relator - Sebastião 

Costa - Aílton Vilela - Edson Rezende - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.439/2002 



Comissão de Administração Pública 
Relatório 

lXI 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 2.439/2002 
assegura pensão mensal vitalícia aos bolsistas de atividades 
especiais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG- e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade , 
constitucionalidade e legalidade da maténa na forma do Substitutivo n° 
1, que apresentou. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, "e", do Regimento Interno. o 
projeto vem a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise pretende assegurar aos bolsistas de 

atividades especiais da FHEMIG pensão mensal vitalícia, mediante 
requerimento, após o cumprimento de determinado tempo de serviço. 
ou compulsoriamente , quando o beneficiário completar 70 anos de 
idade; ou, ainda, nos casos de comprovado impedimento por razões 
de saúde. A referida pensão vitalícia deverá ser atualizada de acordo 
com o reajuste do vencimento dos servidores da Fundação, não 
poderá ser acumulada com outro benefício previdenciário estadual e 
será transferida aos dependentes legais do beneficiário, quando de 
seu falecimento . 

A proposição tem, pois, a finalidade de garantir condições dignas de 
vida aos bolsistas da FHEMIG após período de vida laboral , 
amparando-os por meio de provimento especial. 

Para compreender a iniciativa do Governador, precisamos nos 
reportar a meados do século passado, quando o Estado adotou 
medidas de segregação compulsória dos pacientes portadores de 
hanseníase em sanatórios públicos, na tentativa de conter a expansão 
da doença. 

Naquele tempo, o medo da contaminação e a ignorância sobre o mal 
de Hansen predominavam. Não havia servidores dispostos a trabalhar 
nos sanatórios, e, diante da situação, os próprios doentes que se 
encontravam em melhores condições físicas foram levados a cuidar 
daqueles em condições mais precárias. tendo, ainda, a incumbência 
de realizar todos os outros serviços necessários. 

Com o passar dos anos, a doença foi controlada, mas essas 
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pessoas contmuaram a prestar seus serv1ços, até mesmo se 
especializando por meio de cursos promovidos pela FHEMIG. 
Tornaram-se, então. bols1stas da instituição. 

Atualmente, os bolsistas prestam serv1ço diretamente à Fundação 
de maneira não eventual , submetem-se às suas determinações e à 
sua hierarquia e recebem remuneração pelo serviço prestado. Além 
disso. contribuem para a previdência e para a assistência à saúde. de 
forma equivalente à dos dema1s titulares de cargo efetivo ou 
detentores de função pública. 

O Estado não pode omitir-se diante da situação em que se 
encontram essas pessoas. pois é de sua responsabilidade a 
reintegração social dos portadores do mal de Hansen. É conven1ente 
e até mesmo imprescindível que tal situação seja regularizada, para 
que eles possam ter dignidade na velhice e usufruir o merecido 
descanso após o tempo de trabalho. 

Após extensa análise, a Comissão de Constituição e Justiça 
considerou que ex1ste, de fato . vínculo de trabalho entre os bolsistas 
de atividades especiais e o Estado. Entretanto, diverge quanto à 
solução encontrada, uma vez que a atual política de assistência social 
limita o benefício ao valor de um salário mínimo, destinando-o apenas 
às pessoas que não possuem meios de providenciar a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família . O ma1s adequado, no 
entender da citada Comissão, é assegurar a esses trabalhadores os 
benefícios previdenciários nos termos e condições previstos na Lei 
Complementar no 64, de 2002, o que propõe por meio do Substitutivo 
n° 1 ' que apresentou. 

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

2.439/2002 na forma do Substitutivo no 1 , apresentado pela Com1ssão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Com1ssões. 4 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Edson Rezende - Cnstiano 

Canêdo- Hely Tarqüínio- Sebastião Navarro V1eira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 86/2002 
Com1ssão Espec1al 

Relatório 



De autoria de I /3 dos membros da Assembléia Legislativa e 
tendo como primeiro signatário o Deputado Hely Tarqüínio. a Proposta 
de Emenda à Constituição no 86/2002 dá nova redação ao art. 56 da 
Constituição do Estado. 

Aprovada no 1 o turno, a matéria retorna a esta Comissão para 
receber parecer para o 2° turno de votação, nos termos do disposto no 
art. 111 , I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Proposta de Emenda à Constituição n° 86/2002 tem por objetivo 

adequar a Carta mineira às novas disposições editadas pelo 
constituinte federal por meio da Emenda à Constituição no 35, a qual 
restringe o conteúdo protetivo da imunidade parlamentar ao permitir 
que Deputados e Senadores sejam processados criminalmente sem a 
necessidade de licença da respectiva Casa Legislativa. abrindo-se , 
entretanto, a possibilidade de sustação do andamento da ação por 
iniciativa de partido político nelas representado e pelo voto da maioria 
de seus membros. Nessa hipótese, o pedido de sustação será 
apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias de 
seu recebimento pela Mesa diretora e, caso seja deferido, suspenderá 
o prazo da prescrição, enquanto durar o mandato. 

Nesta oportunidade, ratificamos o entendimento consignado no 
parecer para o I o turno, ocasião em que deixamos assentado que, 
pela nova sistemática constitucional , a imunidade parlamentar segue 
como prerrogativa institucional vocacionada a dotar os parlamentares 
de independência para o livre exercício do mandato eletivo, 
salvaguardando-os de eventuais pressões externas e atos 
intimidativos que pudessem embaraçar-lhes a atuação. Com efeito, 
qualquer ação decorrente de denúncia infundada ou movida por 
interesses escusos pode ser sustada pelo parlamento. De outra parte, 
ao prescindir da licença prévia da Casa Legislativa para a instauração 
do processo criminal, reduzem-se os riscos de que a imunidade 
parlamentar se degenere em situação de impunidade. 

Reiteramos. ainda. que a identidade de tratamento jurídico-
constitucional entre a Carta Estadual e a Constituição da República, 
em matéria de imunidade parlamentar. decorre de disposição 
expressa nesse sentido, constante do art. 27, § 1 o, da Lei Maior. 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição n° 86/2002, na forma original. 
Sala das Comissões. 4 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Luiz 

Tadeu Leite. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.756/2001 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Amilcar Martins, v1sa à 
alteração da Lei n° 13.803, de 27/12/2000, que dispõe sobre a 
distribuição da parcela da rece1ta do produto da arrecadação do ICMS 
pertencente aos municípios. também denominada "lei Robin Hood'". 

Aprovada em 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 3, prejudicados o 
projeto o riginal, os Substitutivos n°s 1 e 2 e as Emendas n°s 1 e 7, 
rejeitadas as Emendas n°s 2 a 6 e 8, vem a proposição a esta 
Comissão para receber parecer, em 2° turno, nos termos do art. 189 
do Reg1mento Interno. 

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

O projeto em análise visa a alterar os critérios de distribuição da 
parcela do ICMS destinada aos municípios contidos na Lei n° 
13.803/2001 . 

As alterações preconizadas por meio do Substitutivo no 3 aprimoram 
a proposição, de modo a possibilitar a adoção de políticas públicas 
nas áreas de meio ambiente e patrimônio cultural. levando-se também 
em conta a solução dos problemas relativos a concentração 
populacional. aumentando a participação dos municípios mais 
populosos, e levar maior volume de recursos para as localidades que 
enfrentam problemas gerados pela conurbação, principalmente a 
segurança pública e o transporte coletivo. 

Todavia. devido ao princípio da anual idade que norteia a matér1a em 
questão, faz-se necessário excluir do Anexo I, a que se refere o art. 1° 
do projeto, na tabela que contém os Critérios de distribuição, a 
incidência relativa ao ano de 2002. devido a sua inaplicabi lidade. 

De igual modo, devem-se revogar as disposições em contrário, 
mantendo-se, entretanto, o art. 14 da Lei n° 12.425, de 1996, a fim de 
reparar grande injustiça e evitar-se a ocorrência de prejuízo a 
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inúmeros municípios. 

Conclusão 
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.756/2001 no 2° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir 
apresentadas, na forma do vencido no 1 o turno. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se do Anexo I, a que se refere o art. 1° do projeto, na tabela 

que contém os critérios de distribuição. a incidência relativa ao ano de 
2002. 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação: 
"Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário. mantendo-se, 

entretanto, o disposto no art. 14 da Lei no 12.425, de 1996.". 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 
Marco Régis. Presidente - Aílton Vilela , relator - Mauro Lobo. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
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 

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 
criténos para o cálculo da parcela de que trata o inciso I do parágrafo 
único do art. 158 da Constituição da República: 

11 - área geográfica: a relação percentual entre a área geográfica do 
município e a área total do Estado, informada pelo Instituto de 
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Geociências Aplicadas- IGA -; 

111 - 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 cmquenta 
municípios mais populosos do Estado e a população total destes, 
medida segundo dados fornec1dos pelo IBGE; 

V - educação; 
VI - produção de alimentos; 
VIl - patnmônio cultural: 
VIII- meio amb1ente; 
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 relat1vos ao segundo ano c1vil imediatamente antenor, 
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

XI - cota-mín1ma: a parcela a ser distribuída em 1gual valor para 
todos os munic1pios; 

XII - municípios mineradores: a porcentagem média do Imposto 
Único sobre Mmerais - IUM - 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 nesse exercíc1o; 

XIII -municípios-sedes de estabelecimentos penitenciários; 
XIV - esportes; 
XV - municípios da área mineira da Agência de Desenvolvimento do 

Nordeste - ADENE: a relação percentual entre a população residente 
em cada um dos municípios mtegrantes da área mineira da 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 emancipação de distritos deles 
desmembrados, observados os seguintes critérios: 



I ~P 

a) os percentuais de compensação f1nance1ra são aqueles 
previstos no Anexo I desta lei ; 

b) o cntério previsto neste 1nciso ext1ngue-se no exercíc1o de 2005, e 
os resíduos apurados em razão de perda anual pela ext1nção do 
critério serão incorporados ao índice de que trata o 1nciso XVII deste 
artigo, observado o d1sposto no Anexo I desta le1 ; 

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 índ1ce consolidado dos criterios previstos nos 1ncisos 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 forma da alínea 
anterior seja inferior à média do Estado acrescida de 5°o (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 11 
Da Distribuição 

Subseção I 
Do Critério ''Educação" 

Art. 2° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao critério ''educação" de que trata o 1nc1so V do art. 1 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 d1a 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 prev1sto neste artigo, ficam 
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excluídos os municípios nos quais o número de alunos atendidos 
pela rede municipal não corresponda a. pelo menos. 90°'o (noventa 
por cento) de sua capacidade mmima de atendimento. 

Subseção 11 
Do Critério "Produção de Alimentos'' 

Art. 3° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relat1vos ao critério ''produção de alimentos" de que trata o inciso VI do 
art. 1° serão assim d1stribu1dos aos mun1c1pios: 

I - parcela de 40% (quarenta por cento) do total será distribu ída de 
acordo com a relação percentual entre a área cultivada do município e 
a area cultivada do Estado. referentes a média dos do1s 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 fami liares do 
Estado; 

111 - parcela de 12°o (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 
agncultores familiares existentes no município e no Estado; 

IV - parcela de 3% (três por cento) do total será distribuída aos 
mun1cípios onde ex1sta Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável CMDRS constitu1do e Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS - em execução; 

V - parcela de 5°'o (cinco por cento) do total será distribuída aos 
municípios que t1verem, 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- EMATER -: 

§ 1 u - Para os efeitos deste art1go, considera-se agricultor familia r 
aquele que satisfizer os seguintes requisitos: 

I - mantiver até do1s empregados permanentes, permitida a 
contratação eventual de terceiros; 

11 - ter, no mínimo. 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual 
proveniente de exploração agropecuána; 
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111 - residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano 
próprio. 

§ 2° - Os dados constitutivos dos 1nd1ces 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 EMATER fará publicar, até os d1as 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 111 
Do Cntério "Patrimônio Cultural" 

Art. 4°- Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao cntério patrimônio cultural a que se refere o inciso VIl do 
art. 1 o serão assim distribu idos aos municíp1os: 

I - parcela de 70°o (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 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 civi l 
imediatamente anterior, observado o disposto no Anexo 111 desta lei; 

11 - 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 índ ices de todos 
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 11 será distribuído na forma prevista no inciso I. 

Subseção IV 
Do Critério "Meio Ambiente" 

Art. 5° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao critério ··meio ambiente" de que trata o inciso VIII do art. 1° 
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 
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f1nal de lixo ou de esgoto sanitano, com operação licenciada pelo 
órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a 70% (setenta por 
cento) e 50°'o (cinqüenta por cento) da população, respectivamente. 
não excedendo o valor max1mo a ser atnbuído a cada mun1cíp1o o seu 
Investimento, estimado com base na população atendida e no custo 
médio "per capita" dos sistemas de aterro sanitáno, usma de 
compostagem de lixo e estação de tratamento de esgotos sanitários, 
f1xado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM -; 

11 - parcela de 35% (trinta e cinco por cento) do tota l será distribuída 
com base no Índice de Conservação do Município. calculado de 
acordo com o Anexo IV desta le1. considerando-se as unidades de 
conservação estaduais, federais e particulares, bem como as 
un1dades municipais que venham a ser cadastradas. observados os 
parâmetros e os procedimentos definidos pelo órgão ambiental 
estadual: 

111 - parcela de 15°'o (qu1nze 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 
munic1p1os, 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 1ncisos 
I e 11 deste artigo serão apurados em maio, para vigorarem de julho a 
dezembro. e em novembro. para vigorarem de janeiro a junho do 
exercício subseqüente. 

§ 2° - Os dados constitutivos dos índices a que se refere a o inciso 111 
deste artigo serão apurados até 30 de junho de cada ano, relativos ao 
exercíc1o imediatamente anterior ao da apuração, para vigorarem no 
exercício subseqüente. 

§ 3° - A Secretaria de Estado de Me1o Amb1ente e Desenvolvimento 
Sustentável 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, 
11 e I 11 deste art1go, para fins de distribuição dos recursos no semestre 
subsequente. 

§ 4° - Nos três exercícios civis imediatamente posteriores ao da 
publicação desta lei, o percentual a que se refere o inciso 111 será 
distribuído na forma prevista no inciso 11 . 
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Subseção V 

Do Critério Saúde 
Art. 6° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 

relat1vos ao critério saúde de que trata o inciso IX do art. 1 o serão 
assim distribuídos aos municípios: 

I - parcela de. no máximo. 50°·o (cinqüenta por cento) do percentual 
previsto no Anexo I será distribuída aos municípios que 
desenvolverem e mant1verem em funcionamento programas 
específicos voltados para o atendimento à saúde das famílias, 
mediante comprovação na Secretaria de Estado da Saúde, que serão 
distribuídos e ponderados conforme a população efetivamente 
atendida; 

11 - o saldo remanescente dos recursos. encerrada a distribuição 
conforme o disposto no inciso anterior. será distnbu1do de acordo com 
a relação entre os gastos de saúde '"per cap1ta'' do mun1cípio e o 
somatório dos gastos de saúde "per capita" de todos os munic1pios do 
Estado, calculada com base nos dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior. fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. 

§ 1 o - 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 11 deste art1go, 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 Criténo Municípios Sedes de Estabelecimentos Penitenciários 

Art. 7° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao critério mun1c1p1os sedes de estabelecimentos 
penitenciários de que trata o inciso XI II do art. 1° serão distribuídos 
aos municípios de acordo com a relação percentual entre a média da 
população carcerana de cada mun1c1p1o onde existem 
estabelecimentos pen1tenc1arios. 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 c1vil, fornec1da 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 maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em 
novembro. para vigorarem de Janeiro a junho do exercício 
subseqüente. 

§ 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 prev1stos 
neste artigo, para fins de distribuição dos recursos no semestre 
subseqüente. 

Subseção VIl 
Do Critério Esportes 

Art . 8° - 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 
Comun1táno de Esportes. que, juntamente com a Prefeitura Mun1c1pal, 
deverá elaborar, desenvolver e fiscalizar os projetos 

destinados à promoção das atividades esportivas. 
§ 2° - A Secretaria de Estado de Esportes regulamentará os 

procedimentos necessários para apuração dos dados constitutivos do 
mdice 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 de Janeiro a junho do exercício 
subseqüente. 

§ 4° - A Secretaria de Estado de Esportes 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. 

Capítulo 11 
D1spos1ções Gerais 

Art. 9° - A apuração do VAF compreenderá o montante global da 
apresentação do movimento econômico, observado o disposto na Le1 
Complementar Federal no 63, de 11 de janeiro de 1990. 

Art. 1 O - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão 
os dados constitutivos e os percentuais para cada cntério, previstos 
nos incisos I a XVII do art. 1°. 

§ 1 o - A Fundação João P1nheiro fará publicar. até o últ1mo 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 cada ano, o índice provisório de que trata o inciso I do art. 
1 o . 

§ 3° - A Fundação João Pmheiro fará publicar o resultado do 
ju lgamento 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 cab1veis, os 
Prefeitos Municipais e as associações de municípios ou seus 
representantes poderão Impugnar. no prazo de trinta d1as contados de 
sua publicação, os dados e os índ1ces relativos aos critérios para 
apuração anual do VAF e. no prazo de quinze d1as. os demais. 

Art. 12 - Para se estabelecer o valor adicionado relat1vo 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. 
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§ 1 o - Na hipótese de não haver o acordo prev1sto 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 descumpnmento 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, à qual compete apurar o valor 
adicionado. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor no pnmeiro 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 no 
12.425. de 27 de dezembro de 1996. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 1 o da Le1 no 13.803. de 27 de dezembro de 

2000) 
• - O Quadro do Anexo I foi publicado na ed1çào do 'Diário do 
Legislativo" de 5.12.2002. 

Anexo 11 
Índice de Educação - PEi 

(a que se refere o inciso V do art. 1 o da Lei n° . de de de ) 
ICMAi x 100 

PEi 
= 

_ICMAi 

considerando-se: 
MRMi 

a) ICMA1 = 
' CMAi 

Onde: 
a.1) MRMi é o número de matnculas na rede municipal de ensino do 

município; 
a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do município, 

calculada pela relação entre 25°-o (vmte e c1nco por cento) da rece1ta 
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de impostos do munlciplo, 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 111 

Índice de Patnmônio Cultural- PPC 
(a que se refere o inciso VIl do art. 1 o da Le1 no . de de de ) 

* - O Quadro do Anexo 111 foi publicado na edição do "Diáno do 
Legislativo" de 5.12.2002. 

Notas: 
1 - Os dados relativos aos bens tombados em nível federal são os 

constantes no "Guia de Bens Tombados em M1nas Gerais", publicado 
anualmente pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artlst1co Nacional -
IPHAN. 

2 - Os dados relativos aos bens tombados em n1vel 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. 

3 - O número de domicílios a que se refere a tabela fo1 obtido a partir 
do somatório do número total de domicílios dos setores censitários 
integrantes dos perímetros de tombamento. 

4 - Os penmetros de tombamento são os estabelecidos pelos 
respectivos dossiês de tombamento ou originários de estudos e 
resoluçôes da 13a Coordenação Regional do IPHAN. 

5-O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE. 
6 - Os dados relativos aos tombamentos e às polít1cas municipais 

são os atestados pelo Conselho Curador do IEPHA-MG. mediante a 
comprovação. pelo município: 

a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técn1ca 
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 de seus bens 
cu lturais. 

Anexo IV 
Índice de Conservação do Município - IC 

(a que se refere do inciso li do art. 4° da Lei n° . de de de) 



I- Índice de Conservação do Mumc1p1o "I" 
IC = FCM 

l 
FCE 

onde: 
a) FCMi =Fator de Conservação do Município "I" ; 
b) FCE = Fator de Conservação do Estado; 
11 - FCE - Fator de Conservação do Estado 
FCE = • FCMi , onde: 
a) FCMi =Fator de Conservação do Município "I" 
FCMi = • FCM 1,1; 
b) FCM l,j = Fator de Conservação da Un1dade de Conservação "j" 

no Município "I"; 
111 - FCM1 ,j Área UCi.j x FC x 
= FQ 

Área Mi 

onde: 
a) Área UC i,j = Área da Un1dade de Conservação "j" no Município 

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 normat1va 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 COPAM. 

Tabela 
Fator de Conservação para Categonas de Manejo 

de Unidades de Conservação 
* - O quadro da Tabela foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo'' de 5.12.2002. 
Notas: 
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1 - APA I d1spõe de zoneamento ecológ1co-econôm1co; APA 11 

não dispõe de zoneamento. 
2 - APE: declarada com base nos arts. 13, inc1sos I e 14, da Lei 

Federal n° 6. 766. de 19/12/79, para proteção de mananciais ou dos 
patrimônios paisagístico e arqueológico. 

Anexo V 
Índice de Esportes- IE 

(a que se refere o inciso XIII do art. 1 o da Le1 no , de de de ) 
IE = ( N x P x NM x NA) 

_MB 
onde: 

IE = índ1ce de esportes do mun1c1p1o 
N = nota da atividade esportiva desenvolvida pelo mun1cíp1o 
P =peso da receita ··per caplta·· 
NM = número de modalidades esportivas de que o município 

participa em cada atividade esportiva 
NA= número de atletas participantes em cada atividade esportiva 
• MB = somatório das notas de todos os municípios beneficiados 
* - As tabelas foram publicadas na edição do '"D1áno do Legislativo" 

de 5.12.2002. 
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 respect1va memória de cálculo. com base em dados de receita do 
segundo exercício anterior ao da apuração. 

3 - A Tabela Faixas de Rece1ta "Per Cap1ta" 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. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.392/2002 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustnal 
Relatório 

De autoria conjunta dos Deputados João Bat1sta de Oliveira e 
Antônio Andrade. o Projeto de Lei n° 2.392/2002 dispõe sobre a 
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política estadual de desenvolvimento sustentado da cadela 
produtiva do algodão e dá outras providências. 

Aprovado em 1° turno com a Emenda n° 3, a proposição retorna a 
esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. Cumpre-nos, 
portanto opinar sobre o assunto, nos termos do art. 189 do Regimento 
Interno. 

A redação do vencido. anexa, é parte do parecer. 
Fundamentação 

O projeto em análise cria a política estadual para o desenvolvimento 
da cadeia produt1va do algodão, prevendo a composição dos seus 
setores, a produção rural , a pesquisa tecnológica, a assistência 
técnica e a indústria, para a consecução dos obJetivos propostos. 
Após receber, nas comissões que o analisaram, parecer pela 
aprovação com uma emenda. recebeu , no Plenário, mais duas 
emendas. Apenas a no 3 foi aprovada. 

O parecer dessa Comissão no 1 o turno já evidenciava a importância 
da instituição de uma política estadual para a o setor do algodão. A 
despeito da vocação de suas terras para a produção de algodão, a 
coton1cultura do Estado fo1 esvaziada pela ba1xa utilização de 
tecnologia e ausência de linhas de crédito agrícola adequadas, e por 
isso cedeu espaço para a importação de algodão de outras regiões. 
Praticada de forma agressiva por outros Estados, a concessão de 
benefícios fiscais estimulou a produção local , e as tecelagens mineiras 
têm uti lizado essa matéria-prima. com prejuízo para os agricultores 
mineiros. 

O proJeto de lei em tela. além de retomar a d1scussão sobre a cadeia 
produtiva do algodão em Minas Gerais, cumpre com maestria seu 
papel de representação dos interesses estaduais ao ouvir os 
segmentos representativos da sociedade. Exemplo d1sso. a emenda 
aprovada reflete a negociação necessária do campo com a indústria , 
visando subsidiar uma parceria pos1t1va. 

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

2.392/2002 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira, relator - Doutor 

Viana. 



Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI No 2.392/2002 

Dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento sustentado da 
cadeia produtiva do algodão e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A política estadual de desenvolvimento sustentado da 

cadeia produtiva do algodão a ser implantada pelo Poder Executivo, 
em articulação com os setores produtivo e agroindustrial, obedecerá 
ao disposto nesta lei. 

Art. 2° - São objetivos da pol ítica de que trata esta lei: 
I - recuperar e expandir a cultura do algodão no Estado, com vistas a 

suprir a demanda da indústria mineira e gerar excedentes exportáveis. 
de forma compatível com os princípios de aumento da produtividade e 
melhoria da qualidade e observância das normas de preservação do 
meio ambiente; 

11 estimular investimentos públicos e privados para o 
desenvolvimento sustentado da atividade; 

111 - gerar oportunidades de emprego e aumento de renda nas 
regiões produtoras. 

Art. 3° - A política estadual de desenvolvimento sustentado da 
cadeia produtiva do algodão observará as seguintes diretrizes: 

I - integração das ações públicas e privadas para o setor, constituído 
pelos agricultores, pelas usinas de beneficiamento, pelas indústrias 
têxteis e por outras ligadas ao agronegócio do algodão, especialmente 
aquelas que utilizam matéria-prima oriunda do Estado; 

11 - criação de um programa de benefício fiscal que leve em conta, 
principalmente, os aspectos de produtividade e qualidade e os 
aspectos ambientais da cultura do algodão; 

111 -estímulo à adoção da cotonicultura pela agricultura familiar; 
IV - incentivo à pesquisa, à melhoria tecnológica, à assistência 

técnica e à extensão rural , principalmente quanto às técnicas de 
manejo agrícola e de desenvolvimento e utilização de sementes 
selecionadas, especificamente, recomendadas para cada região do 
Estado; 

V - respeito à legislação ambiental , envolvendo medidas de controle 
da poluição e da contaminação do meio ambiente; 

VI - apoio e incentivo à organização da produção e do produtor rural. 
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Art. 4° - Compete ao Poder Executivo. na administração e na 

gerência dos programas onundos da política estabelecida por esta lei: 
I - promover a articulação dos segmentos envolvidos na cadeia 

produtiva do algodão; 
11 - destinar recursos para a melhona tecnológ1ca do algodão 

produzido no Estado; 
111 - prestar assistência técnica aos agricultores, até quanto a sua 

organização e capacitação para a produção e quanto aos aspectos 
gerenciais e de comercialização: 

IV - Identificar áreas propícias ao cultivo do algodão: 
V - criar mecanismos de incentivo da cotonicultura JUnto à agricultura 

familiar: 
VI - estabelecer parâmetros de classificação e padronização das 

fibras de algodão, no que se referir à competência do Estado: 
VIl - exercer a inspeção e a fiscalização fitossan1taria, com ênfase 

na erradicação do "bicudo-do-algodoeiro.". 
Art. 5° - São fontes de financiamento dos programas advindos da 

política de que trata esta lei: 
I - dotações consignadas no orçamento do Estado; 
11 - recursos provenientes de fundos estaduais, especialmente os do 

Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -, do Fundo 
de Fomento e Desenvolvimento Soc1oeconôm1co do Estado de Minas 
Gerais - FUNDESE - e do Fundo de Incentivo à Industrialização -
FINO-: 

111 -financiamentos externos e internos; 
IV- outros recursos. 
Parágrafo único - No planeJamento e na execução das ações de que 

trata esta lei , será assegurada a participação de representantes dos 
segmentos da cadeia agroindustrial do algodão. 

Art. 6° - O setor industrial fará jus à desoneração tributária relativa 
ao ICMS, de que trata a Le1 n° 14.366. de 19 de julho de 2002, apos o 
prazo fixado nessa lei, desde que observados os seguintes critérios: 

I - participação. por meio de sua representação estadual. na 
implementação dos programas de incentivo e desenvolvimento da 
cultura do algodão que vierem a ser criados em decorrência desta lei; 

11 - destinação de percentual do valor desonerado do ICMS para 
1ncent1var o cu ltivo, a pesquisa e a comercialização do algodão 
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produzido no Estado, bem como a organização dos produtores e a 
promoção da cotonicultura mineira, no País ou no exterior, garantindo-
se ao produtor a remuneração de até 9% (nove por cento) sobre o 
preço de mercado vigente. conforme definido no regulamento desta 
lei; 

111 - prionzação das regiões m1neiras que tradicionalmente mantêm 
ou mantiveram a cultura do algodão; 

IV - industnalização do algodão no Estado; 
V - compromisso de aquisição prioritária do algodão produzido no 

Estado, portador de certificado de origem e qualidade emitido por 
entidade credenciada pelo Poder Executivo, nos termos do 
regulamento desta lei . 

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

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revo~am-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.810/2001 
Dá denominação ao Instituto Superior de Educação da Fundação 

Helena Antipoff. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s decreta: 
Art. 1 - Fica denominado Instituto Superior de Educação Anísio 

Teixeira o Instituto Superior de Educação mantido pela Fundação 
Helena Antipoff, no Município de lbirité. 

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.286/2002 
Declara de utilidade pública o Grupo de Congado Nossa Senhora 

Aparecida. com sede no Município de Esmeraldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Congado 

Nossa Senhora Aparecida. com sede no Município de Esmeraldas. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 - Revogam-se as dispos1ções em contráno. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2 .327/2002 
Dá denominação à Escola Estadual do Córrego do 801. localizada no 

Município de Entre-Folhas . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 c - Fica denominada Escola Estadual Sebastião Alves 

Sique1ra a Escola Estadual do Córrego do Boi. no Mun1cípio de Entre-
Folhas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3- - Revogam-se as d1spos1ções em contráno. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.328/2002 
Dá denominação à Escola Estadual do Povoado da Lagoa do 

Silvano, em Cordeiro de Mmas, no Município de Caratinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Escola Estadual Manoel Cordeiro Lúcio a 

Escola Estadual do Povoado da Lagoa do Silvano. situada em 
Cordeiro de Minas, no Município de Caratinga. 

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3- - Revogam-se as d1spos1ções em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.335/2002 
Dá denominação à escola estadual do Bairro Luar da Pampulha, 

localizada no Município de Ribeirão das Neves. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Escola Estadual Itália Cautiero Franco a 

escola estadual do Bairro Luar da Pampulha. localizada no Município 
de Ribeirão das Neves. 

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.355/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados Terno 

Maravilha, com sede no Municíp1o de Canápolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Congados Terno Maravilha, com sede no Município de Canápolís. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.368/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Aranhense de Futebol, 

com sede no Distnto de Aranha. no Município de Brumadinho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Aranhense 

de Futebol. com sede no Distrito de Aranha. no Município de 



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

PARECER PARA O 1° TURNO SOBRE AS EMENDAS 
APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N°2.472/2002 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de 

Resolução no 2.472/2002 tem por objeto delegar ao Governador do 
Estado a atribuição para elaborar leis delegadas dispondo sobre a 
estrutura das administrações direta e Indireta do Poder Executivo, nos 
termos que menciona. 

Publicada. foi a propos1ção encaminhada as Comissões de 
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentána para receber parecer. A pnme1ra concluiu 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria 
com a Emenda no 1, que apresentou. As duas últimas op1naram pela 
aprovação do projeto no 1° turno, com a referida Emenda n° 1. 

Com os pareceres das Comissões para as quais foi distribuída, a 
proposta to incluída na ordem do dia para d1scussão e recebeu as 
Emendas n°s 2 a 6. O projeto em tela retorna a esta Comissão. para 
que, nos termos do§ 2° do art. 188 da norma regimental , as Emendas 
n°s 2 a 6 recebam parecer. 

Fundamentação 
Entre as emendas que são objeto deste parecer, a Emenda n° 2 

pretende dar nova redação ao inciso I do art. 1 o do projeto em tela, de 
modo a excluir da delegação a atribuição de criar, incorporar, 
transferir, extinguir e alterar órgãos públicos e autônomos. e de 
modificar a estrutura orgânica das entidades da administração 
indireta. Aprovada a emenda, a delegação ficará esvaziada em seu 
principal objetivo, que é o de permitir ao Governador efetuar uma 
ampla reforma na estrutura do Poder Executivo, tornando-a mais leve 
e enxuta, e garantir assim a governabilldade por meio da estabilização 
das finanças estaduais. 

A Emenda n° 3 quer que se suprima da ementa do projeto a palavra 
"indireta•·. Além de tecnicamente incorreta, visto que a expressão 
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suprimida continuaria no texto da proposição. a emenda apresenta 
os mesmos inconvenientes da Emenda no 2, uma vez que sua 
intenção de estreitar os limites da delegação almejada pela proposta 
inviabilizaria a reforma pretendida. 

Inexplicavelmente, a Emenda no 4 propõe suprimir da delegação a 
atribuição de criar. transformar e extinguir funções de confiança 
de1xando-a intacta no que se retere aos cargos em comissão. Limita 
ainda a delegação aos cargos da administração direta. apresentando 
os mesmos problemas das duas emendas anteriores. 

As leis delegadas previstas no art. 71 da Constituição mineira se 
justificam devido à necessidade de medidas urgentes, como é o caso 
da reforma administrativa tornada imperiosa pela situação crítica das 
finanças estaduais. A delegação funda-se, também, na confiança 
depositada pela maioria parlamentar com relação ao Poder Executivo. 
Apesar do permissivo expresso no § 3° do art. 72 da Carta Estadual, 
nada justifica a Emenda n° 5, que pretende fazer com que os projetos 
de le1 delegada de que trata a proposição em exame sejam 
apreciados pela Assembléia Legislativa. Essa exigência seria apenas 
um obstáculo à celeridade que se impõe às providências, visando à 
recuperação das finanças do Estado e à adequação da máquina 
administrativa estadual às demandas dos dias atuais. 

A Emenda no 6 pretende limitar a vigência da delegação ao período 
compreendido entre 1° e 31 /1/2003. O próprio projeto de resolução já 
estabelece um limite de tempo razoável para que a reforma possa ser 
discutida com os vários segmentos da sociedade. Tentar fazê-la em 
menor período seria uma temendade. 

Conclusão 
Dadas essas razões, concluímos pela rejeição das Emendas n°s 2 a 

6 ao Projeto de Resolução no 2.472/2002. 
Sala das Comissões. 4 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão. Presidente e relator - Antônio Andrade -

Sebastião Navarro Vieira- Cristiano Canêdo- Hely Tarqüínio. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 3/12/2002, as seguintes 
comunicações: 
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Do Deputado Wanderley Ávila. notificando o falecimento da Sra. 

Célia Ribeiro Moura. ocorrido em 2/ 12/2002. em P1rapora. (- Ciente. 
Oficie-se .) 

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Pedro 
Gomes Ramos. ocorrido em 21 / 11 /2002. em Rio Piracicaba. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Paulo Pettersen . notificando o falecimento do Sr. 
Geraldo Joaquim Laviola. ocorrido em 26/11 /2002, em São Francisco 
do Glória. (-Ciente . Oficie-se.) 

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Maria 
do Carmo Cunha, ocorrido, em 21 /11 /2002 , em Coimbra. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. 
Carmem Ferre1ra de Castro. ocorndo em 27/11 /2002, em Pedro 
Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Márc1o Kangussu, comumcando o seu afastamento do 
País. no período de 5 a 9/ 12/2002. para representar esta Casa em 
m1ssão oficial. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, comunicando o seu afastamento do 
País, no período de 4 a 10/12/2002, para representar esta Casa em 
missão oficial. (-Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE. SEXTA-FEIRA. 6 DE DEZEMBRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 418a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 4/12/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho, Ollnto 

Godrnho e Álvaro Antônio 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Of1cios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Requerimentos n°s 3.588 
a 3.601 /2002- Requerimentos dos Deputados João Le1te, Luiz Tadeu 
Le1te e Hely Tarqüínio e da Comissão Especial da SAMARCO -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos 
Municipais e do Trabalho e dos Deputados Marcelo Gonçalves (2). 
Maria Olívia e Mauri Torres (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Hely Tarqüínio. Edson Rezende. Marco Régis. Rogério 
Correia e João Leite - Questões de Ordem - 2a Parte (Ordem do D1a): 
1a Fase: Abertura de Inscrições - Comun1cação da Presidência -
Leitura de Comunicações Despacho de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite; defenmento - Votação 
de Requerimentos: Requerimentos da Comissão Especial da 
SAMARCO e do Deputado Hely Tarqüín1o; aprovação - 2a Fase: 
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: 
Requerimento do Deputado Durval Ângelo; discursos dos Deputados 
Miguel Martini, Durval Ângelo e Sargento Rodrigues: questões de 
ordem; discursos dos Deputado Dinis P1nheiro e João Bat1sta de 
Oliveira; questão de ordem; reJeição; verificação de votação: 
ratificação da reje1ção - Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição no 44/2000; chamada de votação nominal; aprovação -
Votação, em 1 o turno, do Projeto de Resolução no 2.472/2002; 
requerimento do Deputado Durval Ângelo: discursos dos Deputados 
Durval Ângelo, Antônio Andrade, Edson Rezende, Marco Régis e 
Maria José Haueisen: rejeição do requerimento ; verificação de 
votação: ratificação da rejeição do requerimento; requerimentos do 
Deputados Durval Ângelo e M1guel Martini: deferimento: discursos dos 
Deputados Marco Régis, Edson Rezende. Rogério Correia, Durval 
Ângelo e Alencar da Silveira Júnior; d1scurso do Deputado Durval 
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Ângelo; votação do projeto, salvo emendas e destaques; 
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação: questão 
de ordem; leitura e votação da Emenda no 1; aprovação; questão de 
ordem; leitura e votação das Emendas n°s 2 a 4; rejeição; verificação 
de votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda no 5; discurso 
do Deputado Rogério Correia; rejeição; verificação de votação; 
ratificação da rejeição; questão de ordem; leitura e votação da 
Emenda no 6; rejeição; verificação de votação; ratificação da reje ição; 
declaração de voto - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
1.974/2002; requerimento do Deputado Dinis Pinheiro; questões de 
ordem; decisão da Presidência; requerimento do Deputado Dinis 
Pinheiro; rejeição; requerimentos dos Deputados lvair Nogueira, Arlen 
Santiago e Luiz Fernando Faria; deferimento; requerimento do 
Deputado lvair Nogueira; aprovação do requerimento ; votação do 
Substitutivo n° 1, salvo emendas, subemendas e destaques; 
aprovação; votação das Emendas n°s 5 a 11 ; aprovação: questão de 
ordem; leitura e votação das Emendas n°s 1 a 4 e 12; discursos dos 
Deputados João Batista de Oliveira e Miguel Martini; rejeição; 
prejudicialidade das subemendas que receberam o n° 1 às Emendas 
n°s 2 e 4 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 
50/2002; designação de relator; emissão de parecer pelo relator; 
prorrogação da reunião; discursos dos Deputados Antônio Carlos 
Andrada, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta, Geraldo Rezende, 
Durval Ângelo, Dimas Rodrigues, Arlen Santiago, Pastor George, 
Paulo Piau , Miguel Martini, Alberto Bejani, Antônio Andrade; 
encerramento da discussão; votação nominal do SubstitutiVO no 1; 
aprovação; declarações de voto - Discussão, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei no 2.445/2002, requerimento do Deputado Dinis Pinheiro; 
rejeição do requerimento ; verificação de votação; inexistência de 
quórum para votação; anulação da votação; chamada para 
recomposição de quórum; existência de quórum para discussão; 
prejudicialidade do requerimento; discurso do Deputado João Leite; 
questão de ordem - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
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Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior- Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo R1beiro Si lva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dín1s 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor V1ana - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fáb1o Avelar - Geraldo Rezende - G1l 
Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista 
de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga 
-José Henrique- José Milton - Kemil Kumaira- Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márc1o Kangussu -
Marco Rég1s - Maria José Haue1sen - Maria Olív1a - Mauro Lobo -
Miguel Martin1 - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) -Às 14h14min. a lista 

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

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila . 2°-Secretário, procede à le itura da 

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

- O Deputado Marco Rég1s, 1 °-Secretário. "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Vicente de Paulo Dias. Presidente da Câmara Municipal de 

Cataguases. manifestando sua solidariedade aos Defensores Públicos 
da Comarca de Cataguases e solicitando a aprovação do ProJeto de 
Lei Complementar no 50/2002. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
Complementar no 50/2002.) 

Do Sr. Marcos Wellington de Castro Tito, Presidente da Junta 
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Comercial do Estado, comunicando o recebimento do Troféu Ouro 
do Prêmio Qualidade e Produtividade do Reg1stro Mercantil. (- À 
Comissão de Turismo.) 

Do Sr. Elson Vilela Nogue1ra. Procurador-Chefe da Procuradona 
Regional do Trabalho - 38 Reg1ão encammhando, em atenção a 
pedido da CPI das Carvoarias cont1do no Ofíc1o n° 1.436/2002/SGM, 
cópia do relatório de atuação do Mmisténo Publico do Trabalho da 38 

Região relativo ao combate à terceirização ilícita no setor siderúrgico e 
carvoeiro em Minas Gerais. 

Do Maj.-Brig.-do-Ar Marcos Vinicius Sfoggia, Comandante do 11 1 
Comando Aéreo Regional , comunicando a assinatura de dois 
convênios relativos ao Programa Federal Auxílio a Aeroportos. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Aníbal Arruda, Assessor Especial do M1n1stro da Fazenda, 
informando que o assunto do Requerimento n° 3.469/2002. do 
Deputado Gil Pereira, foi submetido ao exame do órgão competente. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

REQUERI MENTOS 
N° 3.588/2002, do Deputado Arlen Santiago. solicitando Seja 

formulado voto de congratu lações com a comunidade do Município de 
Lassance pelo aniversário de sua emanc1pação político-administrativa. 

N° 3.589/2002, do Deputado Arlen Sant1ago, solicitando seJa 
formulado voto de congratulações com a comun1dade do Município de 
Porteirinha pelo aniversáno de sua emancipação polítiCO-
administrativa. 

N° 3.590/2002 , do Deputado Arlen Sant1ago. solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Juramento pelo aniversáno de sua emanc1pação político-
administrativa. 

N° 3.591 /2002, do Deputado Arlen Sant1ago, solicitando seJa 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Mun1cípio de 
Miravânia pelo aniversário de sua emancipação político-administrativa. 
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N° 3.592/2002, do Deputado Arlen Santiago. solicitando seJa 

formulado voto de congratulações com a comunidade do MunicípiO de 
Nova Porteirinha pelo aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 3.593/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Olhos d'Água pelo aniversáno de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 3.594/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Bonito de Minas, pelo aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 3.595/2002, do Deputado Arlen Santiago. solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
lndaiabira, pelo aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 3.596/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Várzea da Palma, pelo aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

No 3.597/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Taiobeiras, pelo aniversano de sua emancipação político-
administrativa. (-Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 3.598/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que 
sejam prestadas informações sobre o incidente ocorrido entre o Sr. 
Wagner Alves Clemente e o Cabo Camilo, em 25/11 /2002, no Bairro 
Santa Efigênia. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 3.599/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário da 
Segurança Pública e ao Secretário da Justiça com v1stas a que sejam 
transferidos presos da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, em 
virtude de superlotação desse estabelecimento. (- À Comissão de 
Segurança Pública.) 

N° 3.600/2002, da Comissão de Direitos Humanos. solicitando seja 
encaminhada à Corregedoria da PMMG, para conhecimento e 
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providências cabíveis. cop1a da denúncia do Sr. Luís Cláudio da 
Cunha Pereira. sobre abuso de autondade e pnsão irregular 
efetivados por polic1al militar. 

N° 3.601 /2002, da Com1ssão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ofício ao Secretário de Saúde de Betim, com cópia de 
denúncia do Sr. Luís Cláud1o da Cunha Pereira, para conhecimento e 
providências cabíveis e para que apresente esclarecimentos com 
relação aos atos que o denunc1ante atribui a Gerente de posto de 
saúde desse município. 

Do Deputado João Leite, solicitando seja realizado nesta Casa, em 
março de 2003, o seminário Melhoria da Qualidade de Vida: por uma 
Nova Política Habitacional de Minas Gerais. (- À Mesa da 
Assembléia .) 

- São também encaminhados à Mesa requenmentos dos Deputados 
Luiz Tadeu Leite e Hely Tarqüín1o e da Com1ssão Especial da 
SAMARCO. 

Comunicações 
- São também encammhadas a Mesa comunicações das Comissões 

de Assuntos Mun1c1pais e do Trabalho e dos Deputados Marcelo 
Gonçalves (2), Maria Olívia e Mauri Torres (2) . 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqü ín io* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

galeria, volto à tribuna para fazer considerações sobre a Corregedoria 
da Assembléia e a ética parlamentar. (- Lê: ) 

Coincide o término da atual legislatura com a tramitação, no Plenário 
desta Casa, de duas proposições de extraordinário interesse, as 
quais, pessoalmente reputamos como avanço significativo no 
processo de integração deste Parlamento com a soc1edade que aqui 
representamos. 

Em primeiro lugar, temos a Proposta de Emenda à Constituição no 
86/2002, de nossa autoria, que extingue a ex1gência de licença prévia 
para processar Deputados acusados da prática de crimes comuns. 
Paralelamente, temos o Projeto de Resolução no 1 .802/2001. que cria 
a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que. insistentemente, por 
nossa sugestão, a Mesa Diretora elaborou. 

São duas proposições aparentemente dissociadas, mas que 
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guardam entre si profunda identidade, já que tratamos. na primeira. 
de ellm1nar aquela imunidade que não se justifica por ser um 
privilégio: e na segunda, de cultivar aquele decoro parlamentar tão 
decantado e tão necessário, mas que é freqüentemente considerado 
mera circunstãncia externa e não um valor sedimentado de foro 
íntimo. 

Há exatamente um ano, ocupamos esta tribuna para conclamar os 
colegas Deputados a refletirem sobre ambas as questões. Na ocas1ão, 
saudávamos com entusiasmo a iniciativa do Deputado Aécio Neves, 
Presidente da Cãmara. ao pugnar pelo fim da imunidade parlamentar 
no ãmbito federal. Lembrávamos, então. que a med1da era coraJOSa, 
como são todas as medidas que atingem prerrogativas. 
Lembrávamos, também, que atendia aos mais legít1mos interesses 
populares. já que o parlamentar é um Cidadão como os outros. e que 
dele. ma1s que dos outros. deve-se exigir resposta integral por seus 
atos. 

Ora, po1s foi sob inspiração da in1ciat1va da Cãmara Alta que demos 
entrada nesta Casa da Proposta de Emenda à Constituição n° 
86/2002. Entendíamos e entendemos que adequar à norma federal a 
legislação estadual era - mais que uma exigência constituciona l - uma 
forma de redimir a Assembléia perante a sociedade mineira, numa 
época em que contra nós recrudesc1am duros e nem sempre JUStos 
ataques. De fato, como se recorda, uma questão referente à 
modalidade operacional de subsídios transformou-se em acusação de 
improbidade. Mais do que nunca. enfatizávamos à época, cabia-nos 
não só ser honestos, mas também parecer honestos. 

Quanto à questão da ética parlamentar, nossa posição não era e 
não é diferente. Entendemos que a ética é quase inerente ao homem, 
e ele a adota ou a repele, porque é uma questão de princípios e não 
de regras. Orientar os parlamentares nesse processo continuado -
que vai do berço ao túmulo, independentemente do mandato - sera a 
função da Comissão de Ét1ca e de Decoro Parlamentar. bem como da 
Ouvidoria Parlamentar. 

Devemos observar que vimos acompanhando a proposição com 
singular conhecimento de causa. Na condição de Corregedor da 
Assembléia - cargo a que fomos alçado por Indicação e pelo 
consenso do apreço dos colegas Deputados - notamos que o 
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Regimento Interno cria nítido espaco de decisão para o Presidente 
da Casa. É notoriamente presid,encialista o nosso sistema, e o 
Corregedor deve conviver com isso para buscar a solução para o 
processo que se lhe apresenta. É por essa razão que o Corregedor 
aparentemente desconsidera a manifestação popular, ao procurar 
equacionamento que atenda a esta, mas que não vá contra a 
realidade do Legislativo presidencialista, porque esse é o regime. 

O Projeto de Resolução n° 1.802/2001, ao propor a extinção da 
Corregedoria, norteia-se pelo bom-senso e pelo pragmatismo. Tal 
como existe e tal como age , o Corregedor recomenda, mas nem 
sempre é ouvido. Não julga, porque não está investido da função de 
Juiz, mas pode parecer ao público que se abstém ou se omite na 
tarefa da correição. A grande verdade é que o Corregedor não corrige 
factualmente, ao contrário do que se deduz da denominação. 

Como poderão a esta altura ter percebido, nosso pronunciamento 
tem cunho reflexivo e deve soar como recapitulação honesta e 
necessária de nossa atuação nesta Casa nos últimos quatro anos. 

Fazendo um parêntese, elaboramos este pronunciamento 
exatamente para tirar as dúvidas, porque, muitas vezes, cobra-se do 
Corregedor o conceito de Corregedor. A função de Corregedor nesta 
Casa não é de Juiz, é de um auxiliar do Presidente, e este dirige um 
sistema presidencialista. O Corregedor é muito mais um conciliador, 
um ouvidor. um conselheiro que faz recomendação, instruído por 
orientação jurídica da Procuradoria da Casa, para tentar buscar o 
decoro, do que propriamente aquele indivíduo, como está aqui 
expresso nas palavras, "um Corregedor". Não corrige, apenas 
recomenda. Quem decide é a Mesa e o Presidente. 

Por isso, nos vários episódios em que fomos solicitados. em que a 
1mprensa cobrava sem conhecer o Regimento, em que muitos tinham 
op1nião diversa da verdadeira finalidade do Corregedor, que é uma 
f1gura ultrapassada nas nossas Assembléias , assim como no 
Congresso Nacional , é que se mudou a função, é que se procurou o 
Código de Ética acoplado à queda da imunidade parlamentar. 

O Corregedor desaparece e cria-se uma figura tríplice - a Mesa. o 
Ouvidor, sendo que a Ouvidoria fará o papel real do Corregedor, e a 
Comissão de Ética, que cria o Conselho de Ética -, com o objetivo de 
cu1dar do decoro parlamentar, ou seja, da imunidade material. O 
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chamado decoro processual será cuidado diretamente pelo 
Tribunal de Justiça. não havendo mais necessidade da autorização 
desta Casa. 

Muitos podem dizer que o Código é auto-aplicável , porque 
determinado pela Constituição Federal. Mas há sempre o direito de 
defesa. Muitos JUristas contestam essa afirmativa, dizendo que 
poderão procrastinar o processo se o advogado, um partido pol ítiCO ou 
uma comissão própna para esse assunto entrarem com um pedido de 
sustação no Tribunal de Justiça. alegando que 1sso não está 
estabelecido pela Constituição Estadual. 

Por isso, esses dois projetos - um em fase de redação final e o outro 
a ser votado em 2° turno - sanarão todas as mazelas relacionadas ao 
decoro e à imun1dade. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. nosso pronunciamento tem cunho 
reflexivo e deve soar como recapitulação honesta e necessária de 
nossa atuação nesta Casa nos últ1mos quatro anos. Pretendemos 
continuar colaborando com a causa pública. no futuro próximo. razão 
por que esta não é ocasião para despedidas. Mas julgamos de bom 
alvitre lembrar a todos - e ao povo mineiro em particular - que a 
democracia ainda é incipiente no Brasil e que sua sedimentação é 
processo custoso e demorado. Não há como desenvolvê-lo sem 
enfrentar tais custos e tais demoras. e, nesse caso, a conciliação se 
impõe. Ocorre que conciliar, no âmbito político. tem uma fronteira 
tênue com a ação de ceder. Eis porque, em nosso trabalho como 
Corregedor, tivemos algumas de nossas tentativas de harmonizar 
confundidas com demonstrações de indiferença e leniênc1a. 

Por todos esses motivos, consideramos grande avanço a 
implantação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e da 
Ouvidoria Parlamentar. Esta última. aliás, deverá ouvir e encaminhar, 
enquanto a Corregedoria deveria idealmente corrigir e não o fazia. 
Quanto à ética e ao decoro, acreditamos ter discorndo o suficiente 
sobre sua relevância. E só podemos terminar estas palavras 
saudando a futura legislatura. em que parlamentares imunes a tudo 
que for contra a lei e o direito externarão comportamento decoroso e 
coerente, bem em linha com a tradição honesta, libertária e legalista 
da terra mineira. Muito obrigado . 

.. - Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, público das galerias, telespectadores, ocupamos 
esta tribuna. hoje, para apresentar algumas indagações que o estudo 
e a análise de farta documentação nos provocam, para propor um 
debate responsável com os nobres colegas sobre os últimos 
acontecimentos que envolvem a atual direção do IPSEMG. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de solicitar, de público, que o Dr. 
Ayrton Maia. Auditor-Geral do Estado, designado pelo Governador, 
envie a esta Casa Legislativa. o mais urgentemente possível, o 
relatório final da auditoria proposta para investigar a procedência das 
denúncias contra a diretoria do IPSEMG. 

Tais denúncias são referentes à celebração, no dia 25/9/02, de 
convênio de cooperação técnico-científica entre a autarquia e o Centro 
de Estudos e Promoção de Saúde - CEPS -, organização não 
governamental que se propõe a implantar um programa de promoção 
da saúde em parceria com o IPSEMG. 

A primeira indagação que se faz é sobre a dispensa de licitação para 
a celebração de um convênio do IPSEMG com uma instituição, cujo 
corpo diretor é composto por dirigentes do IPSEMG: Dra. Valda Maria 
Franqueira Mendonça, atual Superintendente de lnteriorização do 
IPSEMG e Presidente do CEPS, e o Dr. Roberto José Bittencourt, 
atual Diretor de Saúde da autarquia. 

Pergunta-se: onde estão comprovadas a notória especialização e o 
notório saber da referida entidade? Para quais órgãos públicos e/ou 
privados a entidade já prestou serviços, e, se assim o fez, mediante 
quais convênios? 

Sabe-se que o CEPS ocupa, como sede, um espaço de 20m2 , parte 
de um consultório odontológico, cuja proprietária, Dra. Ângela Maria 
de Faria Lopes. é também sócia fundadora da ONG e funcionária do 
IPSEMG. 

Aqui , chama-nos a atenção o fato de que o endereço explicitado no 
convênio não confere com o endereço onde, supostamente. funciona 
a ONG, qual seja, no consultório odontológico mencionado. 

Seria o CEPS, então, uma empresa virtual? 
A cláusula segunda do convênio determina como uma das 

obrigações do IPSEMG a cessão de instalações, se necessário, para 



o funcionamento do Centro. A falta de sede própna sena a 
JUStificativa para a determinação de uma das obrigações do IPSEMG? 

E ma1s. o IPSEMG. também na cláusula segunda. obriga-se. no 
inciso IV, a integrar os profissionais do IPSEMG ou credenciados. 
atuantes nos serviços de saúde da instituição, em ações conJuntas 
com o conveniado, ou seja, com o CEPS. 

O convênio diz que não haverá remuneração. A cláusula terceira, 
entretanto, determina em seis itens as obrigações da entidade, tais 
como: elaborar projetos complementares aos programas de saúde do 
IPSEMG - interiorização. PSF, qualidade de vida e saúde -; realizar 
projetos de pesquisa: doar equipamentos; oferecer cursos e fornecer 
subsídios técnico-científicos. Como será. então, possível a entidade 
cumpnr ta1s obrigações se não ha nenhuma remuneração? 

A resposta estaria na cláusula quinta, que abre possibilidades de 
aditamentos sempre que identificadas outras atividades de interesse 
mútuo. Será que essa cláusula quinta abriria. com certeza. a 
possibilidade de financiamento desses projetos? 

Na cláusula oitava, o convênio determina que a propriedade 
industrial ou intelectual, ou seja, o banco de dados, serão de 
propriedade conjunta do IPSEMG e do CEPS. A parcela de 
titularidade, contudo, e as condições de exploração de cada uma das 
partes. serão decididas entre as partes, sem estipulação prévia de 
percentuais. 

Ora. colegas, isso pode significar que o banco de dados. totalmente 
pago com recursos do IPSEMG. qual seja, pela contribuição de todo o 
funcionalismo público estadual, poderá ser integralmente do CEPS. 

Finalmente, ainda nos refenndo ao convênio. seu prazo de vigência, 
est1pulado para cinco anos, ultrapassa os limites da atual 
administração. Sabemos que a direção do IPSEMG é nomeada pelo 
Governador. Com a próxima mudança de governo, caso sejam 
1nd1cados novos dirigentes. estes nada poderão fazer. Não terão 
nenhum poder sobre a defin1ção das políticas de saúde da autarqu1a, 
que estará sob o controle total da ONG. 

E, portanto, nosso dever exigir a transparência e a probidade 
admmistrativa e que tais questões sejam urgentemente esclarecidas. 
Sabemos da Comissão Espec1al e da importância que tem para que 
se esclareçam de fato ta1s questões. sabemos, também, das 
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auditorias iniciadas a mando do Auditor-Geral do Estado, Dr. 
Ayrton Maia. 

Quero relatar, ainda, também, outros fatos e questões que levantam 
dúvidas quanto à lisura no trato da coisa pública, por parte da atual 
direção do IPSEMG. 

Trata-se das possíveis irregularidades na implantação do Centro de 
Especializações Médicas do Servidor Público. o novo ambulatório do 
IPSEMG, instalado na Rua Inconfidentes, Bairro Funcionários. 

A implantação do novo ambulatório vem sendo objeto de 
investigação pelo Ministério Público, desde maio de 2002. Naquela 
época, o Ministério Público fez diversos questionamentos ao IPSEMG. 
Hoje, podemos comprovar, depois de apurada análise documental, 
que o IPSEMG omitiu a verdade dos fatos , em documento oficial 
enviado ao Ministério Público, datado de agosto deste ano. No 
referido documento, o IPSEMG afirma que o novo ambulatório médico 
estava em total conformidade com os códigos ambiental , sanitário e 
de posturas do Município de Belo Horizonte. No entanto, é público e 
notório o fato de que, até hoje, não foi liberado o alvará de 
funcionamento do ambulatório, que depende do licenciamento 
ambiental , ainda não concedido pelo Conselho Municipal de Meio 
Ambiente- COMAM. 

Desde 28 de junho do presente exercício, o IPSEMG tem 
conhecimento, por meio de consulta prévia sobre licença de atividade, 
Consulta no 215861 , que, sem o licenciamento ambiental , não será 
concedido alvará de funcionamento. 

O IPSEMG, ao inaugurar o ambulatório, comprovadamente o fez ao 
arrepio das legislações ambiental , sanitária e de posturas do 
município. Essa é uma das questões sérias que exigem a atenção 
desta Casa, em cumprimento às prerrogativas do Legislativo como 
órgão fiscalizador. Não podemos nos furtar às responsabilidades 
contidas em nosso diploma. Ainda mais diante dos fatos recentes 
envolvendo funcionários da prefeitura em atos ilícitos no fornecimento 
de alvarás. Motivo de devassa e afastamento de servidores no órgão 
público municipal responsável . 

É nosso dever investigar se o ambulatório do IPSEMG está 
funcionando com a conivência estabelecida com empreendimentos 
irregulares. 
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Fatos cunosos. por nós investigados. nos levam a algumas 

constatações: 
1 - Para a locação do prédio em questão, o IPSEMG pede dispensa 

de licitação, alegando ter vistoriado outros 13 imóveis e apontando o 
atual como o único adaptado ao objetivo pretendido, instalação do 
novo ambulatório, sem que, em momento algum, a relação e as 
cond ições dos outros 12 imóveis tivessem sido apresentadas; 

2 - Em 22/03/2002, o Dr. Humberto Rodrigues Gomes, Procurador 
do Estado, emitiu relatório sobre a dispensa de licitação, e na, letra 
"d", página 14, de seu parecer, expressa " ... o imóvel que o Instituto 
pretende locar é o único dentre os 13 imóveis analisados que atende 
às condições estabelecidas pela Portaria n° 188/GM. expedida em 11 
de novembro de 1994 pelo Mrn1stro da Saúde e espec1f1camente as 
caractenst1cas técnicas construtivas levantadas pela Comissão de 
Controle de lnfeção Hospitalar- CCIH- do HGIP."; 

3 - Estranhamente, somente em 28 de junho, portanto, três meses 
depois da emissão desse relatório, o IPSEMG procurou a Prefeitura 
de Belo Horizonte, para saber se a instalação pretendida poderia se 
efetivar no imóvel em tela. Na oportunidade, ficou o IPSEMG ciente de 
que a licença de funcionamento necessitava de anuência prévia do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente- COMAM; 

4 - Entretanto, o contrato de locação já estava assinado, o 
pagamento do aluguel comprometido e as obras de instalação do 
ambulatório em andamento, ao arrepio da legislação vigente; 

5 - Em 4 de setembro, o IPSEMG foi notificado como infrator por 
implantar empreendimento de Impacto sem licença amb1ental. 

6 - Em outra parte de seu parecer. o douto Procurador do Estado. na 
letra '·e··. pág. 15, argumenta " ... para a locação pretendida - destinada 
a atender situação emergencial v1venciada pela assistência à saúde 
na Capital - caracteriza-se condição de caráter singular, decorrente 
das exigências de localização e edificação determinadas para 
instalação de Estabelecimento Assistencial de Saúde, sendo este o 
principal argumento para a dispensa de licitação". 

O digníssimo Procurador refere-se ao projeto de implantação dos 50 
leitos de CTI na Unidade Hospitalar do IPSEMG e à necessidade 
decorrente da transferência do ambulatório. 

Dr. Humberto fala em situação emergencial. Não estamos aqu1 nos 
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colocando em oposição à construção de novos leitos da UTI , mas 
sim da imensa lacuna que existe entre a demanda e a oferta no 
sistema de saúde, da maneira como foi instalado o ambulatório e do 
desrespeito às legislações federais, estaduais e municipais, mais 
ainda e principalmente, do desrespeito ao direito dos usuários no que 
concerne à segurança, condições sanitárias e ambientais. 

Ora. o Hospital da Previdência vivencia, há dez anos, uma crise pela 
insuficiência de leitos na UTI. Não seria o caso clássico de 
inoperância ou ineficiência? Por que somente agora, ao apagar das 
luzes da administração, imprime-se caráter emergencial ao problema? 

No nosso entendimento, o parecer do Dr. Humberto não resiste à 
investigação adequada ao definir como legal a dispensa de licitação. 

Outro fato que nos intriga e merece a nossa atenção é a 
determinação do Juiz de Direito da Comarca de Belo Horizonte, Dr. 
Renato Luis Dresch. de imediato sobrestamento das obras, ao deferir 
liminar pretendida pelo Ministério Público. 

Dr. Renato argumenta, em seu parecer: •· ... dentro de uma análise no 
direito substancial de cautela, deve ser asseverado que, no caso em 
tela, verifica-se que foi celebrado contrato de locação com prazo de 48 
meses, com valor de um aluguel mensal de R$126.012,40, de modo 
que o valor da locação pelo prazo contratual será de R$6.048.595,20. 
As reformas para adaptação das instalações estão orçadas em 
R$8.872.178,82, e as benfeitorias todas serão incorporadas ao prédio 
alugado. O ente público gastará em quatro anos o valor de 
R$14.920.773,00. sem direito a retenção ou indenização, de um 
imóvel com área aproximada de 12.601.24m2 . Parece não ser 
razoável nem proporcional a realização de tamanhas despesas sem 
direito a retenção ou indenização". 

Continuando em suas considerações, determina: " ... Por isso, até 
que sejam esclarecidas as reais necessidades para justificar a 
celebração do contrato, dentro do princípio da razoabilidade e 
proporcionalidade, justifica-se a concessão da liminar". 

" ... Assim sendo, defiro a 'liminar inaudita altera pars' a fim de 
suspender o início e execução de quaisquer obras no imóvel situado 
na Rua dos Inconfidentes, 1001 , Bairro Savassi. 

Ressalte-se que a referida liminar foi derrubada durante plantão de 
fim de semana de um Desembargador do Tribunal de Justiça. 
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Como se explica o fato de que o IPSEMG, sabedor do montante 

da obra e de sua complexidade. entrega o patrimônio ao dono de um 
dos ma1ores complexos hospitalares de Belo Horizonte? 

Curioso, ainda, é o fato de que, no Governo Eduardo Azeredo, o 
mesmo imóvel foi locado pelo Estado para instalação de unidades da 
Secretaria da Educação. Aquela época, a cláusula déc1ma-terceira do 
Contrato de Locação no 89/96 estabelecia que apenas as 
modificações processadas sem prévia autorização da locadora seriam 
objeto de renúncia de retenção e indenização pela locatária. 

E exatamente esse tipo de dilapidação do patrimônio público que 
determmou o imediato sobrestamento das obras e motivou a sentença 
do Dr. Renato Luis Dresch. 

Perguntamos aos nobres pares: a quem interessa um t1po de 
contrato desse, que lesa o patrimôn1o público de tal forma? No nosso 
entendimento. somente o valor da locação. RS6.000.000,00. sena 
suf1c1ente para a construção de um ambulatório com dois andares, 
sem elevador, como deveria ser, equipado de acordo com a mais 
moderna tecnologia. Por outro lado, o empreendimento concebido por 
caminhos tortuosos ao patrimônio público não respeitou sequer o 
direito inalienável à segurança das milhares de pessoas que transitam 
pelo imóvel. 

E mais, o Cel. BM. Antônio Damásio Soares, em resposta, em nome 
do Comando-Geral, datada de 17/10/2002, enviada ao Promotor de 
Just1ça da Habitação e Urbanismo, Dr. José Maria Santos Jún1or. que 
assim se expressa:·' ... Entretanto. a edificação está sendo destinada 
para uma ocupação diferente daquela em que se fundamentou o 
proJeto inicial de Plano de Combate de Incêndio e Panes - PCIP". E 
ma1s: ·· ... os sistemas preventivos são projetados em face dos 
potenciais riscos das classificações e 'in casu~ antes de se iniciarem 
as obras de adaptação e reforma, o procedimento recepcionado pela 
legislação vigente era o da contratação do autor do projeto orig1nal 
preferencialmente ou outro profissional habilitado junto ao CREA-MG, 
que, devidamente autorizado, elaboraria a modificação do projeto", ou 
seja, a modificação do Plano de Combate de Incêndio e Panes. 

E ainda esclarece que pode implicar em mudanças no sistema 
preventivo em decorrência dos novos riscos a se prevenir. 

Para encerrar, Sr. Pres1dente, a princípio o Cel. Damás1o d1z o 



seguinte: geraria a prev1sao de elevador de emergência e 
redimensionamento das escadas - número, tipo, largura etc. 
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Enfim , essa é a questão do ambulatório que lá está. Na verdade, 
tememos as questões sanitárias, ambientais e de segurança para os 
servidores. Por isso, estamos solicitando e apresentando alguns 
requerimentos ao Conselho Regional de Medicina - CRM -, para que 
realize vistoria nas instalações. Ainda, estamos solicitando à direção 
do IPSEMG que nos envie informações relativas aos 13 imóveis 
vistoriados para definição do local de implantação do Centro de 
Especializações Médicas, ao Ministério Público, para que nos remeta 
informações referentes à ação civi l pública e também à Vigilância 
Sanitária do Município de Belo Horizonte, a fim de que nos remeta 
informações sobre a situação atual daquelas instalações e se elas já 
foram modificadas ou não pelo IPSEMG para atender, com 
segurança, aos usuários do Instituto. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa, especialmente a nossa TV Assembléia que transmite para 
todo o Estado. público que comparece às galerias da Assembléia e 
nos honra com sua presença nesta tarde, quero, nesta oportunidade, 
da mesma forma que o Deputado Hely Tarqüínio , que nos antecedeu, 
dizer que não estou aqui para fazer uma despedida - já que não fui 
reeleito. Mas, quanto ao assunto em tela , o qual vou abordar, quero 
que seja a minha despedida. Talvez tenha sido um dos temas que 
mais abordei nesta tribuna e nos mais diversos segmentos desta Casa 
ao longo dos meus oito anos como Deputado Estadual, ou seja, nesta 
minha trajetória de dois mandatos legislativos. Refiro-me às minhas 
sempre contundentes críticas aos Estados Unidos da América. 

Quero que esta seja a última oportunidade em que venho à tribuna 
para tecer comentários deste naipe, porque, antes que venha me 
despedir oficialmente aqui , tenho outros temas a tratar. Gostaria de 
dizer que minhas palavras anteriores, muitas vezes tachadas de 
radicalíssimas - não só radicais, mas radicalíssimas -, foram 
comentadas por segmentos da imprensa, colegas desta Casa e 
críticos da minha atividade parlamentar. 

Nos últimos tempos, resolvi ocupar a tribuna e trazer comentários de 
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personalidades internacionais que criticam a atuação do império 
dos Estados Unidos da América neste planeta. Para que não pai rem 
dúvidas que o meu linguajar nesta tribuna é radical e isolado, trouxe a 
carta aberta escrita pelo arcebispo de Boston. nos Estados Unidos. ao 
Sr. Presidente Bush , em que ele descreve por que os Estados Un1dos 
granjearam ódio ao redor do mundo. 

Depois eu trouxe um artigo de um cidadão considerado à direita, 
Hindemburgo Pereira Diniz, que foi Presidente do BDMG, militante 
político, articulista de jornal, onde fala . num artigo no "Estado de 
Minas··, sobre a onipotência dos Estados Unidos. ou seja, é um artigo 
contundente contra os Estados Un1dos. 

Lerei o artigo do jornalista Robert Fisk. do jornal 'The lndependent". 
de Londres. cujo título é "Ação no lêmen é o 'tiro limpo' de Bush". (-
Le:) 

··um tiro limpo·· foi a revoltante descnção do ··washington Post" para 
o assassinato dos líderes da AI Qaeda no lêmen, por uma aeronave 
não-tripulada Predador. 

Com aprovação servil, a imprensa dos EUA utilizou a descrição 
apresentada por Israel para assassinatos como este - "targeted killing" 
(assassinato seletivo, numa tradução livre). E a BBC deveria se 
envergonhar de ter imitado essas palavras na quarta-feira". 

Esse artigo foi publicado na "Folha de S. Paulo'·, no caderno A-18, 
no domingo, em 10/11 /2002. 

"Que tal um pouco de liberdade jornalística? Como perguntar se os 
suspeitos não poderiam ter sido presos ou julgados num tribunal 
aberto? Ou, ao menos, terem sido levados à Baía de Guantánamo 
para interrogatório". 

A Baía de Guantánamo virou smõnimo de jaula para os amencanos, 
onde cidadãos suspeitos de vánas partes do mundo são lá enJaulados 
e tratados como animais, sem o mínimo de dignidade e sem respeito 
aos direitos humanos. 

Indago onde está o país campeão da liberdade. Onde está o país 
que se ufanava de ser, no planeta, o país da liberdade, depois do que 
aconteceu lá no dia 11 /9/2001? A partir daquele dia, liberdades e 
garantias individuais foram diminu1das, até para não dizer abolidas. E 
aqui digo isso para me referir a Guantánamo, porque o articulista 
Robert Fisk pede que. pelo menos. cidadãos suspeitos sejam levados 



para Guantánamo e não assassinados fria e sumariamente por um 
avião não tripulado Predador, como aconteceu, no lêmen , com seis 
elementos suspeitos de pertencerem ao grupo ativista da AI Qaeda. 

"Em vez disso, os americanos soltaram um bando de 'suspeitos' de 
Guantánamo. Um dos quais, ficamos sabendo agora - após ter ficado 
11 meses em confinamento solitário -, tem cerca de cem anos e está 
tão senil que não é capaz de articular uma frase. Isso é a '·guerra ao 
terror"?". pergunta o articulista Robert Fisk. 

Mas um "tiro limpo" é aparentemente o que o Presidente Bush quer 
conseguir na ONU. Primeiro, forçou-a a adotar uma resolução 
(aprovada por unanimidade na sexta-feira) sobre a qual o Conselho de 
Segurança possuía as mais graves reservas. 

Depois, advertiu que poderia destruir a integridade da ONU ao 
ignorá-la totalmente. Em outras palavras, quer destruir a ONU. 

Será que George Bush percebe que os EUA foram os principais 
criadores dessa instituição, assim como fizeram com a Liga das 
Nações durante o Governo do Presidente Woodrow Wilson? 

"Assassinato seletivo·· - cortesia da administração Bush - é agora o 
que o premiê israelense, Ariel Sharon, pode chamar de "prática de 
guerra legítima". E Vladimir Putin também . 

Agora, os russos estão falando em ··assassinatos seletivos" em sua 
guerra na Chechênia . Após o desastroso "resgate" dos reféns do 
teatro de Moscou, Putin é apoiado por Bush e pelo premiê britânico, 
Tony Blair, em seu massacre do povo muçulmano da Chechênia. 

Sou um cético crítico da mídia americana, mas, no mês passado, a 
revista "Newsweek" publicou brilhante reportagem sobre essa guerra 
na Chechênia. 

Num relato profundamente comovente da crueldade russa na 
Chechênia, contou a história de uma operação do exército russo num 
desprotegido vilarejo muçulmano. Soldados russos arrombaram uma 
casa e atiraram em todos os que ali estavam. Uma das vítimas foi 
uma garota chechena. Enquanto ela morria em decorrência dos 
ferimentos, um soldado começou a estuprá-la e o outro gritou: "Vai 
rápido, Kolya, enquanto o corpo dela ainda está quente". Tenho agora 
uma questão. Se você ou eu fosse o marido, o amante, o irmão ou o 
pai dessa garota, não estaríamos preparados para tomar reféns num 
teatro de Moscou? Mesmo se isso significasse - como significou - que 



seríamos executados como os seqüestradores''. 
Interrompo essa leitura para fazer outro comentário. Lerei trechos do 

artigo do lingüista e cientista polít1co Noam Chomsky, reproduzido 
pelo JOrnalista Michael Albert e intitulado ''Aibert lnterviews Chomsky 
on lraq". Os endereços eletrônicos na Internet são: "resistlr.info'' e 
··www.zmag.org". 

"Quando Saddam cometia os seus piores crimes e era realmente 
perigoso, contava com todo o apoio dos EUA. Hoje, quando o lraque 
está em ruínas, controlado e bombardeado, prepara-se a guerra 
contra ele, enquanto os arsenais de Israel estão repletos de armas 
nucleares e Israel constitui na prática uma imensa base militar dos 
EUA no Oriente Próximo.'' 

Pergunta M1chael Albert a Noam Chomsky: "Saddam Husseín tem 
s1do tão mau como o apresentam os meios convencionais? Dentro do 
lraque? Fora dele?". 

Ele responde: "É o pior que pode haver, tal como Suharto e outros 
monstros da era moderna. Todos os que puderem devenam pôr-se 
fora do seu alcance. Mas, por sorte, o seu alcance não vai muito 
longe. Internacionalmente, Saddam invadiu o Irã (com o apoio 
ocidental) e, quando a guerra ia mal, recorreu a armas químicas 
(também com o apoio ocidental) . Invadiu o Kuwait, e expulsaram-no 
rapidamente. Uma das grandes preocupações em Washington. logo 
após a invasão. era a de que Saddam se retirasse rapidamente, 
instalando "o seu títere e que todos no mundo árabe ficassem 
contentes" (Colin Powell. naquela época Chefe do Estado Maior). O 
Presidente Bush estava preocupado com a possibil idade de que a 
Arábia Saudita pudesse desligar-se na última hora e aceitar um 
reg1me t1tere no Kuwait. A menos que os EUA impedissem a ret1rada 
1raquiana. 

A preocupação, em suma, era que Saddam pudesse reproduzir o 
que os EUA acabavam de fazer no Panamá (exceto que os latino-
americanos estavam longe de contentes) . Desde o primeiro momento 
os EUA tentaram evitar esse "panorama de pesadelo". Trata-se de 
uma históna que deve ser considerada com muito cuidado. 

Não há dúvida de que Saddam é um criminoso com "C" maiúsculo. 
Não deixa de ser pelo fato de os EUA e a Grã-Bretanha terem 
considerado insignificantes suas p1ores atrocidades por "razões de 



Estado" mais importantes, antes da Guerra do Golfo e até depois". 
Imagino, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros ouvintes, que nossa 

argumentação contra os EUA aqui na Assembléia é permanente. 
Argumentação essa, extraída de nosso raciocínio e sentimento contra 
a prepotência e a tirania americanas em relação ao Planeta e, em 
especial, aos países do Terceiro Mundo. Lemos esses artigos para 
mostrar que a nossa opinião é modesta e limitada. Mas tais 
publicações demonstram que personalidades de gabarito, grandes 
pensadores e jornalistas têm pontos de vista talvez muito mais lúcidos 
e contundentes que o meu. Portanto, não me despeço desse assunto 
aqui, sem antes conclamar ao governo de transição, ao futuro 
Governo de Lula, que reveja a questão da Base de Alcântara no 
Maranhão. Não poderemos continuar aceitando as manobras, que 
seja uma base americana em território brasileiro. Não poderemos 
ceder, como ocorre em outros países do mundo, parte do nosso 
território, para que o país imperial faça uso de nossas fronteiras com 
objetivos maléficos. Penso ainda, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que 
a presença, no Congresso Nacional, de um extremista considerado de 
direita, o Deputado eleito neste País com a maior quantidade de 
votos, Eneas Carneiro, sirva de modelo para repensarmos e jogarmos 
na lata de lixo nossa assinatura no Tratado de Não-Proliferação de 
Armas Nucleares. Não vejo outra saída para os países que querem 
ser independentes e soberanos, que não têm uma política nuclear e 
até uma bomba nuclear, como deseja Eneas Carneiro. Despeço-me 
com essas exposições, acreditando que o Governo Lula não nos 
trairá, saberá viver no mundo globalizado e, acima de tudo, 
demonstrará a independência e a soberania da República Federativa 
do Brasil. Obrigado. 

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

encontramos, nas pautas das reuniões finais desta legislatura. muitos 
projetos polêmicos. Nem sempre, as escolhas do que, de fato , deve 
ser prioridade têm a concordância de todos. Queria, Sr. Presidente, 
falar de alguns desses projetos polêmicos, que, em meu entender, 
estão sendo tratados de maneira diferente do que julgava ser o 
necessário e o prioritário. Há muito, reclamo que o projeto de lei que 
institui o plano de carreira dos professores não anda nesta 



Assembléia Legislativa. Apresentei projeto de lei para tentar 
adiantá-lo. o qual passou por várias comissões. A Comissão de 
Educação percorreu várias cidades, várias regiões do Estado, 
colhendo sugestões. ampliando as discussões com os trabalhadores 
da área da educação para estabelecer o plano de carreira. 
Infelizmente, apesar de promessas e do compromisso do Governador 
Itamar Franco, o plano de carreira não foi votado. O Governador, 
depois de mais uma greve dos professores, liderada pelo Sind-UTE. 
enviou o plano de carreira sem tabela salarial, sem ganho ao 
professorado, do ponto de v1sta imediato, pois já não se podia ter 
nenhum gasto. devido à Le1 de Responsabilidade Fiscal. Esse projeto 
de lei continua paralisado na Assembléia Legislativa. Ficou 45 d1as na 
Comissão de Administração Pública. 

Quando achamos que a novela teria um fim , esse projeto foi para a 
Comissão de Educação, onde ainda se encontra aguardando parecer 
do relator, Deputado Antônio Carlos Andrada. Esperamos que esse 
parecer seja apresentado na terça-feira. para que o projeto entre na 
pauta na quarta-fe1ra e, quem sabe?, votemos o plano de carre1ra dos 
professores. que não pode ficar para depois. 

Esse projeto tramita na Assembléia há ma1s de dois anos. Outros 
planos de carreira tramitaram também , não tiveram final feliz e não 
foram votados. Portanto, esse projeto tem esse tipo de percurso, cada 
vez mais difícil e moroso, que tem irritado os trabalhadores da 
educação e os professores, que esperam ansiosos que esse plano de 
carreira seja aprovado. 

Recentemente, outro projeto que institui a carreira do Defensor 
Público parecia que tena o mesmo destino, mas, felizmente, está na 
pauta de hoje, em 2° turno. Esperamos que o projeto seja aprovado 
hoje, porque mu1tos já defenderam a importância de se institUir a 
carreira do Defensor Público. Esperamos que seja mantido o quórum 
para a votação desse projeto. Não há parecer da Comissão de 
Administração Pública. Então, vai depender de o Deputado, em 
Plenário, dar o parecer hoje para a sua aprovação. A minha posição -
e, creio, da maioria dos Deputados - é favorável ao Projeto de Lei 
Complementar no 50/2002, que organiza a Defensoria Pública do 
Estado. 

Esses dois projetos tiveram grande demora na sua tramitação, mas 
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dois outros estão andando muito rápido. É preciso que se tenha 
cuidado com os projetos que tramitam rapidamente pela Casa. Um 
deles é a proposta de emenda à Constituição, que cria e altera cargos 
no Tribunal de Contas. Hoje , pela manhã, te rminou o processo de seis 
reuniões para a sua discussão, quando houve muita obstrução. Não 
tendo a Assembléia Legislativa chegado a um acordo, com a 
obstrução de diversos Deputados, a emenda apresentada acabou 
colocando a necessidade de que o projeto voltasse às comissões. 

Esperamos que, estando o projeto na comissão. possamos. através 
do Colégio de Líderes. fazer uma reflexão sobre o projeto, porque, na 
minha opi nião, não é a forma de solucionar o impasse e o momento 
em que vive o Tribunal de Contas. É claro que o Tribunal precisa de 
ampla reformulação, porque é caro, lento e inoperante. Muitas 
pessoas o chamam até de "tribunal de faz-de-contas". O seu 
orçamento, do ano que vem, é de cerca de R$158.000.000,00. 

Os problemas do Tribunal não serão resolvidos apenas criando 
conselhos ou um conselho com mais conselheiros. Espero que, 
apresentada essa emenda ao projeto. possa aquietar-se um pouco. 
Esperamos, como foi sugerido pelo Presidente Antônio Júlio, realizar 
reunião do Colégio de Líderes para ver se vamos ou não continuar 
com a tramitação do projeto. 

Apresentada a emenda, não devemos votar o projeto em Plenário. A 
partir da próxima legislatura, podemos criar comissão especial para 
elaborar uma proposta definitiva sobre a questão do Tribunal de 
Contas, levando-se em consideração uma nova estrutura que, em vez 
de respaldar a atual, parta do princípio de que os cargos vital ícios e as 
indicações políticas não são o melhor mecanismo para analisar as 
contas dos municípios. O projeto deve sair do Plenário, para que as 
Lideranças possam. juntamente com a Mesa da Assembléia, buscar 
medidas a partir da discussão levantada. O projeto teve essa 
vantagem , porque, pelo menos, a discussão foi levantada. Temos de 
avançar em direção à cri ação de outra estrutura. 

Há outro projeto que também tramita muito rapidamente. Refiro-me 
ao projeto que diz respeito à lei delegada, que está em pauta. Nós, do 
PT, somos con tra essa lei, porque permite ao Governo do Estado 
mexer, como quiser, e inconstitucionalmente, nos órgãos das 
administrações indireta e direta, sem que haja uma discussão do 



conteúdo com a sociedade c1vil. O Governador af1rma que deseja. 
com essa lei , enxugar os gastos. fazendo economia na máquina 
administrativa. Tomara que, em vez de proceder ao enxugamento dos 
gastos, não promova o sucateamento. 

Faço uma cobrança aos Deputados do PSDB, principalmente, e a 
toda a base de apoio a Aécio Neves. Se, de fato, deseja aprovar a lei 
delegada para enxugar a máquina administrativa. o Governador e os 
Deputados da sua base Já deveriam estar se manifestando 
contrariamente à proposta de emenda à Constituição referente ao 
Tribunal de Contas. porque certamente aumentará os gastos e porque 
representa o contrário do que objetiva a lei delegada. Alguns projetos 
tramitam muito rapidamente. e outros não. Esperamos que essas 
questões sejam discutidas no Colégio de Líderes e que não tramitem 
simplesmente como deseJam alguns Deputados, e não a maioria da 
Assembléia Legislativa. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço o aparte. 
Temos a oportunidade ímpar de tentar encarar de frente dois projetos 
Importantes para o povo de Minas Gerais. 

Refiro-me ao projeto que diz respeito à Defensoria Pública. Os 
Defensores estão pacientemente presentes. e não está em pauta a 
proposta de emenda à Constituição referente ao Tribunal de Contas. 
Temos todo o tempo e condições para votarmos o projeto da 
Defensoria. A Assembléia Legislativa tem essa dívida com os 
Defensores, e não há empecilho para a votação. Temos agora a 
grande oportunidade de fazê-lo tramitar, até mesmo em respeito às 
pessoas presentes desde a tarde de ontem. 

Com relação à proposta de emenda à Constituição que cria o 
Tnbunal de Contas dos municípios, não devemos fazer alusões a esse 
orgão de forma pejorativa, como tenho observado em várias ocasiões. 
O Tribunal de Contas é um órgão sério, com estrutura criada no 
passado, mas precisa ser questionado e dinamizado. Não sei se essa 
e a melhor oportunidade para isso, mas não devemos diminuir o seu 
trabalho e jogar-lhe pedras. porque muitos Conselheiros foram nossos 
colegas e encaminhados por nós, por meio do meu voto, de V. Exa. e 
de outros Deputados. 

Temos que dar as mãos ao Tribunal de Contas, para que seja um 
órgão ágil e eficiente e mude sua imagem, e não ficar falando que é 
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um "tribunal de faz-de-conta··. que não resolve. etc. Não podemos 
admitir isso, já que somos co-responsáveis pelos Conselheiros que ali 
estão, uma vez que muitos deles são oriundos desta Casa e para lá 
foram com nossos votos. 

O Deputado Rogério Correia - Deputado Carlos Pimenta, minha 
observação é que, com essa estrutura, realmente não consegue 
analisar as contas, e, portanto, precisa ser modificado. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* -Talvez o Deputado Carlos 
Pimenta estivesse falando do Tribunal de Contas da Dinamarca ou da 
Suíça. Assim, talvez concordássemos. Darei um exemplo: as últimas 
contas da Prefeitura de Contagem, de 1982. foram votadas em 1989. 
De lá até aqui , nenhuma outra conta foi votada, apesar de somente 
duas não terem o parecer de Auditores. Isso acontece porque Newton 
Cardoso foi Prefeito de 1993 a 1996. O Tribunal é um órgão pol ítico e 
se pauta pela questão política. Por isso. discordo da necessidade de 
se criar novo tribunal. Se já temos um de faz-de-conta, não 
precisamos de um segundo. 

Além disso, há projetos que estão na pauta e não tiveram a 
celeridade da Proposta de Emenda à Constituição no 94. Primeiro. 
temos a Proposta de Emenda à Constituição n° 92, que apresentei no 
dia 25/2/99, propondo a extinção do Tribunal de Justiça Militar e a 
unificação dos Tribunais de Alçada e Justiça. Está vencendo agora, 
com a votação da reforma do Judiciário em Brasília. 

Há também o plano de carreira dos servidores da Defensoria 
Pública, que virou uma novela. O projeto foi apresentado no Governo 
Eduardo Azeredo e, depois. reapresentado. Sabemos que há 
protelação. O que interessa ao Governo e à maioria da Casa é votado. 
mas o que não interessa ou interessa ao povo e a outros setores não 
é. Isso é um absurdo, e temos que ver o que é prioridade para ser 
votado. Muito obrigado. 

O Deputado Rogério Correia- Muito obrigado pelo aparte, Deputado 
Durval Ângelo. Concordo com suas palavras. 

Na pauta de hoje, sem sombra de dúvidas, o de maior importância é 
o Projeto de Lei Complementar n° 50/2002, que organiza a Defensoria 
Pública do Estado. Vamos tentar concentrar os Deputados para 
aprovar esse projeto. que. aliás, está aqui há muito mais tempo que os 
outros da pauta. Muito obrigado. 
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• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra. o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente. Srs. e Sras. Deputadas. 

público e telespectadores. gostaria também de manifestar a pos1ção 
favoravel do PSB em relação aos projetos desta tarde. especialmente 
ao Projeto de Le1 Complementar no 50/2002, do Governador do 
Estado. Damos total apoio à sua aprovação, que se dará na fase que 
se iniciará às 15h30min. Estaremos presentes. assim como o 
Deputado Miguel Martini, Líder da Bancada, para votarmos pela 
aprovação do projeto e gostaríamos de tecer algumas considerações, 
reconhecendo esse trabalho fundamental realizado pela Defensoria 
Pública. 

Recebam. todos os Defensores, o nosso reconhecimento pelo 
trabalho que vêm realizando em nosso Estado, atendendo à 
população necessitada. Espero que seja aprovado esse projeto tão 
importante , que trata da carreira a que têm direito os nossos 
Defensores. 

Outra questão, que é assunto permanente na Comissão de D1reitos 
Humanos, é a construção de unidades penais no Estado. Parece-me 
que o Governo Federal tem liberado recursos para Minas Gerais para 
a construção de novas unidades prisionais. E o que estamos vendo é 
correria para a sua construção. sem o cuidado de atender às 
legislações existentes nos níveis federal e estadual e àquelas 
obrigações consagradas na legislação municipal: lei de uso e 
ocupação do solo, plano diretor, questões ambientais. A todo 
momento, temos, na Comissão de Direitos Humanos, a comun1dade 
mineira, de diferentes c1dades. reclamando da construção de un1dades 
penais em loca1s inadequados, fruto de escolha equ1vocada por parte 
do poder público estadual. Hoje a Comissão de Direitos Humanos 
esteve reunida, atendendo a pedido da comunidade de Engenho 
Nogueira, nas proximidades da Pampulha, porque o Estado destinou 
escola estadual para ser transformada em casa de albergado. 
Quisemos discutir o assunto com as Secretarias da Educação e da 
Justiça. mas esses órgãos não se fizeram representar. A comunidade 
local deseja a continuidade da escola mas esse Governo consegue 
transformar escola em casa de albergado. A escola deve ser utilizada 
para a educação de nossas crianças, especialmente numa região de 



Belo Horizonte carente da educação infantil , da creche, da pré-
escola. Talvez, na referida região belo-horizontina, tenhamos, entre as 
crianças de O a 6 anos, uma falta de quase 80<;,o de vagas para creche 
e pré-escola. Justamente nessa região, o Governo do Estado 
transforma uma escola em casa do albergado. Trata-se de um 
equívoco. O mesmo aconteceu em Vespasiano. com a construção de 
unidade penal numa área de expansão industrial , a 500m do sítio 
aeroportuário de Confins. 

Vemos o Governo do Estado, que deve ter recursos para a 
construção dessas unidades, escolhendo-as, atropelando o bom-
senso e as legislações. A Lei no 12.936, de nossa autoria, trata de 
política prisional para o Estado, determinando que, para construção de 
unidades penais, é obrigatório parecer prévio do Ministério Público 
quanto à localização e capacidade. Ao se construirem edificações 
como essas, não se obedece às legislações, inclusive às ambientais. 

Não há um projeto para a construção da Casa do Albergado. 
Lamento as obras de último momento. O Governo abandonou o bom-
senso e o planejamento da construção dessas unidades; abandonou 
também o diálogo com a comunidade. A comunidade de Vespasiano 
posicionou-se contrariamente à construção da unidade porque 
atropela as legislações ambientais, municipais e a Lei n° 12.936. 
Portanto, também nos posicionamos contrariamente a essa 
construção, que desconhece a discussão com a sociedade e com as 
legislações existentes. Muito obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Alberto Bejani - Lamento profundamente o fato de 

alguns, infelizmente , não terem conseguido os votos necessários para 
continuar nesta Casa. Durante meu mandato, sempre fui muito 
transparente. Registro, portanto. que meu voto é contrário a essa 
criação de vagas no Tribunal de Contas. Não voto a favor dessa 
matéria. até legal, pois o momento não é moral. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, encerraremos o Grande 
Expediente e, logo em seguida, entraremos nas matérias constantes 
na pauta. A primeira matéria a ser votada será a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 44/2000, do Governador do Estado, que dá nova 
redação ao art. 239 da Constituição do Estado, permitindo a 
estabelecimento não bancário receber receita pública estadual. 



Fomos consultados pelo Líder do PSDB a respeito da 
possibilidade de votação dessa emenda. Sabemos que há outros 
projetos em pauta. e como a Proposta de Emenda à Constituição n° 
44/2000 exige quórum qualificado, queríamos saber de V. Exa. se há 
uma decisão nesse sent1do ou se V. Exa. fará a recomposição de 
quórum. Essa é a nossa questão de ordem, uma vez que a própria 
votação significará essa verificação. Percebemos que hoje, à tarde, o 
Plenário está mais cheio de parlamentares. O número provavelmente 
será suficiente para votação dessa emenda à Constituição, até 
mesmo porque achamos, como parece ser um consenso, que 
devemos chegar à votação do Projeto de Lei Complementar no 50, 
que trata da questão da Defensona Pública. 

Há oito anos estamos neste Plenário defendendo a Defensona 
Pública. Nossa primeira vitóna foi quando havia 120 concursados - se 
não me engano - que estavam aguardando a nomeação, amda no 
Governo Eduardo Azeredo. Ele, sensibilizado por uma ação nossa, 
contratou os 120. No Rio de Janeiro, o Governo do PSB adotou um 
princípio que Minas deveria adotar. Aquele que defende não pode 
nem ganhar nem possuir menos estrutura que o que acusa. É uma 
questão de justiça. Do contrário , estaremos provocando um grande 
desequilíbrio, porque é importante toda a estrutura que o Ministério 
Público possui para a sociedade, mas é importante também, 
principalmente para a população carente, que aquele que vai defender 
possua uma estrutura, tenha preparo e condições pelo menos igua1s 
às daquele que acusa. No Rio de Janeiro, no Governo PSB, foi 
implantado esse sistema. e hoJe esse Estado possui a melhor 
Defensona Pública do País. Lá, por causa dessa filosofia adotada pelo 
Governo Anthony Garotinho, do PSB. o pobre tem dignidade no 
tratamento em relação à justiça. 

O Projeto de Lei Complementar no 50/2002 deverá ser votado, e, 
tenho certeza, contará com o apoio de todos os pares desta Casa. E, 
volto a dizer, o PSB, sem dúvida nenhuma, estará entre os partidos 
que dará esse apoio e, mais do que isso, lutará não só para que seja 
aprovada essa legislação, mas também para que a Defensoria Pública 
tenha tudo aquilo que é necessario para prestar um serviço de 
qualidade, porque todos somos iguais perante a lei. E diante de Deus 
todos somos iguais também . porque temos dignidade por sermos 



imagem e semelhança de Deus. 
Está aqui nossa questão de ordem: se V.Exa. vai colocar em 

votação a proposta de emenda à Contituição ou apenas verificará, e, 
nesse caso, teremos de fazer a recomposição do quórum. Muito 
obrigado. 

Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini 
que colocaremos em votação a Proposta de Emenda à Constituição no 
44/2000 pelo processo nominal e, não havendo quórum, faremos a 
chamada para a recomposição de quórum. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Esgotada a hora 

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

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos n°s 3.600 e 3.601 /2002, 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 95a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 3 .543/2002, dos Deputados Marco Régis, Aílton 
Vilela e Pinduca Ferreira; e 3.575/2002 , do Deputado Alberto Pinto 
Coelho; e do Trabalho - aprovação, na 1 ooa Reunião Ordinária, dos 
Projetos de Lei n°s 2.302/2002, do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira , 2.321 /2002, do Deputado Wanderley Ávila , 2 .338/2002, do 
Deputado Bené Guedes, 2.354/2002, do Deputado Alberto Bejani , 
2.362 e 2.433/2002, do Deputado Geraldo Rezende, 2 .380/2002, do 
Deputado Sebastião Costa, e do Requerimento no 3.564/2002, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Le1te 
solicitando que seja destinada a primeira parte de uma reunião 
ordinária para homenagear o Arcebispo de Montes Claros, Dom 
Geraldo Magela de Castro, e à instalação da Província Eclesiástica do 
Norte de Minas. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XX do art . 232 do Regimento Interno e. 
oportunamente. f1xará a data. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da 

SAMARCO, apoiado pelos Líderes do Bloco Parlamentar BPDP, do 
PDT, do PL, do PPB e do PSDB. solicitando a prorrogação do seu 
prazo de funcionamento por mais 30 dias a partir de 5/12/2002. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requenmento do Deputado Hely Tarqüínio solicitando que o Projeto 
de Lei n° 1.001 /2000 seja distribuído à Comissão de Defesa do 
Consumidor. Em votação, o requenmento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

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

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

Palavras do Sr. Pres1dente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta 

reunião os ProJetos de Lei n°s 2 .089. 2 .171 , 2.241 e 2 .271 /2002, 1.766 
e 1 .904/2001 . apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, 
pela manhã, bem como a Proposta de Emenda à Constituição n° 
94/2002 e o Projeto de Lei no 2.437/2002, que receberam emendas na 
referida reunião e foram devolvidos, respectivamente, à Comissão 
Especial e à Comissão de Administração Pública. 

D1scussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Ângelo 

solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo que o 
Projeto de Lei n° 1.974/2002 seja apreciado em segundo lugar entre 
as matérias em fase de votação. Em votação, o requerimento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini . 
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O Deputado Miguel Martini• - Sr. Presidente, encaminhamos 
contrariamente à aprovação desse requerimento porque as matérias, 
na ordem em que estão colocadas. atendem a todos os interesses. 
Como o Projeto de Lei n° 1 .97 4/2002 está após o projeto de 
resolução. o requenmento não tem justificativa. 

" - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, o nosso requerimento 

tem o objetivo de não permitir a votação da lei delegada. 
Temos posição contrária à lei delegada por entendermos que fere 

um princípio democrático fundamental - o da independência dos 
Poderes. Além disso, a lei delegada. favorecendo uma postura 
autoritária, chega a exorbitar as próprias medidas provisórias. 
previstas na Constituição Federal , porque enquanto essas medidas 
são apreciadas pelo Poder Legislativo, tendo um prazo determinado 
de 90 dias para a sua vigência, a lei delegada se torna um instrumento 
legal de forma imediata, como os decretos-leis da época da malfadada 
ditadura militar da Constituição de 1967. Por isso, temos uma posição, 
a princípio, contrária a essa proposição. Ao estabelecer essa lei 
delegada. estaremos dando poderes a um Governador para modificar 
toda a estrutura de administração do Estado, o que é um verdadeiro 
absurdo, porquanto alguns projetos chegaram a tramitar nesta Casa 
durante três ou quatro anos. 

Gostaria de pontuar também outro aspecto: o art. 14, inciso VIII , da 
Constituição Federal é claro quando proíbe a delegação de poderes 
para criar, extinguir e transformar as entidades e os órgãos da 
administração indireta. É de se estranhar o Governo que tomará 
posse no início do próximo ano solicitar ao atual essa delegação de 
poderes. inclusive tendo na coordenação da equipe de transição o 
Prof. Anastasia , um dos assessores e consultores desta Casa quando 
da Constituinte de 1997, a qual nos legou a Constituição do Estado, 
de setembro de 1998. Portanto, essa delegação é um verdadeiro 
absurdo, pois a Constituição está sendo ferida . A Comissão de 
Fiscalização Financeira corrigiu em parte essa inconstitucionalidade, 
tirando o poder do Governador de criar e extinguir órgãos ou 
entidades da administração indireta, mas deixou-lhe o poder da 
transformação, porque poderá extinguir órgãos, diretorias ou cargos 



da administração indireta. A meu ver. se a Assembléia der essa 
delegação da forma como o Governador está solicitando, estará 
ferindo a Constituição do Estado e abrindo mão dela. Portanto, o 
primeiro objetivo desse requerimento de inversão da pauta é deixar 
bem claro que não queremos e nem podemos permitir que esse 
projeto de lei delegada seja aprovado. E d1go mais, na tramitação de 
determinadas leis ordinárias e complementares. nesta Casa, t1vemos 
um longo e árduo trabalho de negociação. de interlocução com a 
sociedade civil, com a sociedade organ1zada e com os servidores 
públicos. Como poderemos permitir que um Governador pretenda 
eliminar todo esse processo de discussão e. de forma burocrática. de 
um escritório, orientado por técnicos que não conhecem a vida do 
serviço público, mudar toda essa interlocução realizada pela 
Assembléia Legislativa? Então, quero registrar a nossa posição 
contrária a essa lei delegada e destacar a sua inconstitucionalidade. 

Quanto ao projeto em questão, explicito ao Deputado Miguel Martini 
que foi discutido e é fruto de longo debate em uma entidade de classe. 
a Associação Comercial e Industrial de Contagem - ACIC. 

Os setores de artefatos de aço e de cimento. que constituem 
centenas de pequenas. micro e médias empresas. estão sofrendo. 
hoJe, concorrência desleal, pois os Estados limítrofes de Minas Gera1s 
cobram, nesses setores, 12% de ICMS. 

O que estava acontecendo? Muitas empresas não conseguiam 
habilitar-se para participar da concorrência e fechavam . 

Estive com esses setores na Secretaria da Fazenda, a fim de 
discutir a redução do ICMS. O melhor seria que tivéssemos um 
ordenamento fiscal único para a Un1ão para 1mped1r a guerra f1scal. 
Como não temos. é prec1so defender setores essenciais. Se o 
Deputado Miguel Martini tivesse prestado atenção, percebena que. 
por duas vezes, estive em Plenário defendendo o projeto na sua forma 
original. 

Ouvimos, há um mês e meio, em uma reunião. algumas informações 
ou desinformações de alguns Deputados que, de forma ingênua ou 
com má-intenção. leram o projeto. Eles diziam que o projeto 
favoreceria grandes empresas de aço e de cimento. 

É bom ficar claro que estamos falando de artefato. As grandes 
empresas Já são beneficiadas de qualquer maneira. porque o aço e o 



cimento são cartéis nesse País. Não importa se o ICMS dos 
artefatos é de 12% ou de 18% , pois essas empresas vendem de 
qualquer jeito. 

Minha responsabilidade nesse projeto vai até o substitutivo. que é 
correto, do Deputado João Batista. Ele teve o zelo, na Comissão de 
Agropecuária, de tratar a questão de forma correta. Tenho posição 
contrária às emendas posteriores, pois elas apresentaram 
inconstitucionalidade ao reduzirem o ICMS para 7%, 8%, coisa que o 
CONFAZ não permite. Se o projeto for votado até o substitutivo, creio 
que depois o Líder do Governo irá a Plenário esclarecer porque 
algumas emendas foram apresentadas pelo Governo. Foi dito que o 
objetivo era aprimorá-lo; então, compete à Liderança do Governo 
explicitar o projeto. Meu pedido de inversão é também no sentido de 
priorizar a matéria e garantir emprego. Espero que . como já foi 
anunciado pelo Presidente, companheiro Lula, uma das primeiras 
reformas a serem feitas no Brasil seja a reforma tributária. Não 
teremos o incômodo de ter de entrar na lei, na guerra fiscal para 
garantirmos os setores estratégicos de Minas Gerais. Creio que, 
dentro dos 4 ou 5 primeiros meses de Governo Federal, teremos um 
projeto de reforma tributária, de reestruturação de base de cálculo, de 
al íquotas universais no nível de Brasil. Aí não teremos esse problema. 
Mas sabemos que o projeto de reforma tributária fere interesses, 
inclusive de Estado; sabemos que as dificuldades para sua aprovação 
podem ser grandes e esses dois setores não podem aguardar a 
votação da reforma no âmbito federal. 

Esclareço que, quando o Governo encaminhou o projeto para a 
Assembléia, conforme informações da Secretaria da Fazenda, a 
compensação pela Lei de Responsabilidade Fiscal foi feita 
devidamente. Se os colegas Deputados olharem atentamente a 
JUStificativa do projeto encaminhado pelo Executivo, verão que é 
afirmado, categoricamente, que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi 
cumprida no que se refere à redução de impostos no setor, inclusive 
considerando-se que haveria alargamento da base de contribuição e 
até melhoria na arrecadação do próprio Estado. Muitas operações que 
são feitas com notas de outros Estados, de empresas mineiras, 
também poderiam ter esses problemas resolvidos. 

Assim, creio que nesse sentido o projeto é correto até o substitutivo 



apresentado pelo Deputado João Batista. Acredito que ele 
posteriormente apresentará outro. É por isso que apresentamos o 
requerimento, com as duas justificativas básicas e a discussão que 
queremos trazer para o Plenario. Obrigado. 

* - Sem rev1são do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, encaminho 

contranamente ao requerimento do Deputado Durval Ângelo. 
Entendo. como o Deputado Miguel Martmi. que há na pauta matéria 

de maior relevância a ser apreciada que a que propõe o Projeto de Lei 
n° 1.974/2002. Refiro-me ao Projeto de Lei Complementar n° 50. CUja 
votação em 2° turno os Defensores Públicos aguardam ansiosamente. 
Após sua aprovação em redação final nesta Casa, o Governo tem 15 
dias úteis para sancioná-lo. 

Também encaminhamos contrariamente ao Projeto de Lei no 
2.445/2002. do Deputado Antõnio Andrade. Entendemos que a 
redução do ICMS, como fo1 proposta no Projeto de Le1 no 1.974/2002, 
tem de ser melhor discutida, já que uma série de emendas não foram 
esclarecidas a este Plenário. Não se disse que emendas são essas 
nem a que grandes setores da indústria prestigiam. Queremos saber 
se houve discussão com o setor empresarial. com as entidades de 
classe ligadas ao setor e com as pequenas e microempresas. 
Precisamos conhecer a vontade dos envolvidos para, então, termos a 
tranqüilidade de votar a matéria. 

O ideal seria que alterássemos a pauta, mas colocando em primeiro 
lugar a Proposta de Emenda à Constituição do Governador, para o 
que não há quórum. Mas, se houvesse quórum qualificado para votar 
o projeto de lei complementar que trata da Defensoria Pública , 
votaríamos. 

O Projeto de Lei no 1.974/2002. que consolida a legislação tributária , 
tem de ser discutido cautelosamente. Entendemos que, votando o 
requerimento do Deputado Durval Ângelo para que tal projeto seja 
apreciado em 2° turno, estaremos dificultando a aprovação do Projeto 
de Lei Complementar no 50. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - O Deputado Sargento Rodrigues está 

se equivocando na questão regimental. 
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Nossa preocupação é colocar o Projeto de Lei Complementar no 
50/2002 em primeiro lugar na pauta, mas há três projetos em votação. 
O Projeto de Lei Complementar n° 50/2002 está em discussão em 2° 
turno. Não há como passá-lo na frente dos outros projetos. O 
Regimento Interno não permite que o façamos. 

Comunico, no entanto. ao Deputado Sargento Rodrigues que tenho 
um projeto de adiamento de votação do Projeto de Resolução n° 
2.472/2002. É só votar a favor da inversão da pauta e do adiamento 
do Projeto de Resolução n° 2.472/2002 que, sem atropelar o 
Regimento Interno, chegaremos imediatamente ao Projeto de Lei 
Complementar n° 50/2002 e o votaremos. 

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, se estivéssemos 
votando, não precisaria tanta conversa. Tem um pessoal aqui que 
parece que não pode ver um microfone. Fala dez vezes seguidas. É 
verdade que estamos em um parlamento, mas vá '·parlare'' assim lá 
adiante. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro* - É muito bom ouvir o Deputado Antônio 

Genaro, sempre brincalhão, para descontrair o nosso ambiente. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, galeria aqui 

presente e muito prestigiada, quero manifestar a minha posição 
contrária ao requerimento apresentado pelo nobre e atuante Deputado 
Durval Ângelo. 

Em primeiro lugar, temos a necessidade de, rapidamente e com 
muita agilidade, render as nossas homenagens aos Defensores 
Públicos do Estado de Minas Gerais. Tenho certeza de que a 
Assembléia Legislativa vai cumprir o seu dever para com essa classe 
que engrandece e enaltece o Estado de Minas Gerais. Para que isso 
ocorra é necessário começarmos a retirar qualquer entrave que possa 
estar à frente dessa nossa caminhada. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, não há necessidade dessa 
ansiedade do Deputado Durval Ângelo em aprovar, com tanta rapidez , 
o Projeto de Lei n° 1.974/2002, que reduz a carga tributária relativa ao 
ICMS de 18% para 12%, haja vista existirem muitos questionamentos 
a ser respondidos. Pergunto ao estudioso Deputado Durval Ângelo se 
já tem em mãos, de forma bastante precisa, o impacto financeiro que 
o projeto de le1 pode vir a acarretar ao Estado. Gostaria que o senhor 
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o apresentasse aos Srs. Deputados, às Sras. Deputadas e à 
imprensa. para que todos aqui tivessem conhecimento. 

Fico com receio. Deputados e Deputadas, ainda mais em se 
tratando de fim de ano, de aprovar um projeto de lei de impacto 
financeiro que possa. a1 sim, beneficiar meia dúz1a de firmas 
poderosas e prejudicar milhões de mineiros, os quais podem ficar sem 
remédios , sem viaturas, sem escolas, sem postos de saúde. E ainda 
porque isso pode acarretar um prejuízo f1nanceiro substancial ao 
Estado. 

Na condição de guardiã dos interesses de M1nas Gerais. a 
Assembléia deve estar permanentemente atenta a esses projetos que 
essencialmente acarretam impacto financeiro. Acredito que o 
Governador de Minas Gerais, Aécio Neves, deve estar observando 
com muita atenção e cu1dado esse projeto. Quero crer que toda a 
base governista aqui deve estar muito atenta a esse projeto, porque 
poderemos comprometer o orçamento do Estado. 

No que d1z respeito a lei delegada, o PL quer. através da minha 
pessoa, manifestar apo1o total e irrestrito à aprovação dessa lei , haja 
vista o compromisso público do Sr. Governador do Estado, Aécio 
Neves, de promover as devidas reformas administrativas, visando 
contenção de gastos, economia, austeridade no trato da coisa pública 
e modernização da máquina pública. 

Portanto. nenhum requerimento, neste momento de grande 
necessidade do Estado. pode protelar essa reforma administrativa, a 
qual tem não só o objetivo de diminuir despesas, melhorar e 
aperfeiçoar o trabalho administrativo do Estado, como também o 
objetivo de eliminar cargos comissionados. de recrutamento amplo. 

Quero manifestar o meu apoio - o apoio do PL - às palavras do 
Deputado M1guel Mart1n1 , ao pronunciamento do Sargento Rodrigues 
e. tenho certeza. ao clamor do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
para que possamos votar contra esse requerimento do Deputado 
Durval Ângelo, porque, num primeiro momento, pode atropelar a 
aprovação do projeto de lei delegada e, num segundo momento, pode 
dificultar o atendimento dos pleitos e das reivindicações dos 
Defensores Públicos. que estão ansiosos pela aprovação desse 
proJeto. 

• - Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de 

Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira* - Sr. Presidente, teríamos que 

discutir o requerimento do Deputado Durval Ângelo, mas acabamos 
discutindo o mérito do Projeto no 1.974. Como relator do projeto e 
como autor do Substitutivo no 1, quero esclarecer que o estudo de 
impacto financeiro no Estado foi feito num projeto de autoria da 
Secretaria da Fazenda. Sou o autor do substitutivo, e o projeto é do 
Governador do Estado. A Secretaria já fez todos os estudos de 
impacto e viu que Minas Gerais perdeu renda porque as empresas de 
pré-moldados não conseguem mais ganhar concorrência dentro do 
nosso Estado. Em todas as instalações industriais a serem feitas em 
nosso Estado as empresas de São Paulo ganham, implantam os 
galpões e vão embora, porque a alíquota é menor. O mercado de 
Minas Gerais tem vocação histórica para a siderurgia , e, no caso do 
aço, Minas Gerais só consegue vender aqui 30% de seu consumo; 
70% vem da siderúrgica de São Paulo, porque a alíquota de lá é 
menor, tornando aquele mercado mais competitivo. 

Meu parecer é de junho; o projeto não foi discutido às pressas. O 
estudo sobre o impacto financeiro foi feito pela Secretaria da Fazenda, 
que é autora do projeto e responsável pela arrecadação do nosso 
Estado, inclusive pelo pagamento de todas as suas despesas. 
Portanto, é um projeto para que as indústrias voltem para Minas 
Gerais, para que continuem pregando em Minas Gerais. A alíquota 
alta pode ter três conseqüências: levar as empresas à falência. para a 
clandestinidade ou , principalmente, levá-las para o Estado vizinho, 
como vem acontecendo. As empresas de Minas Gerais estão 
atravessando a fronteira e se instalando no Espírito Santo, no Rio de 
Janeiro, em São Paulo e Goiás. Minas Gerais f1ca com um discurso 
moralista que não leva a nada, é como dar um tiro no pé, atacando o 
próprio patrimônio. 

Esse é o esclarecimento que trago. No momento de discussão do 
projeto, teremos mais argumentos a apresentar. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente. quero reparar a fala do 
Deputado Durval Ângelo: nosso posicionamento foi muito claro contra 



a aprovação do requerimento, somos contrários à inversão da 
pauta, conforme deseja o nobre parlamentar. Não fizemos declaração 
de voto nem encaminhamento a respeito do mérito do projeto e 
deveremos votar favoravelmente a ele. Vamos encaminhar, por 
ocasião da votação. Somos contrários a algumas emendas. sem 
dúvida, mas houve uma precipitação do Deputado ao julgar que 
seríamos contrários ao requerimento e ao projeto de lei. Era esse o 
esclarecimento que queríamos fazer. 

O Sr. Presidente - Em votação. o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. 

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

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos 
Deputados que ainda não registraram sua presença no pa1nel 
eletrônico que o façam neste momento. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados. Votaram ··não" 37 

Deputados, totalizando 43 votos. Está, portanto, ratificada a reJeição 
do requerimento do Deputado Durval Ângelo. 

Votação em 2° turno da Proposta de Emenda à Constituição no 
44/2000, do Governador do Estado. que dá nova redação ao art. 239 
da Constituição do Estado, que permite a estabelecimento não-
bancário receber receita pública estadual. A Comissão Especial opina 
pela aprovação da proposta na forma do vencido no 1 o turno. A 
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nom1nal. 
em conformidade com o art. 260. I, c/c os art. 201 e 263. I, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprova-la 
responderão '·sim"; os que desejarem rejeitá-la responderão ''não". 
Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 201 
do Regimento Interno, a matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 
48 votos favoráveis. Em votação, a proposta. Com a palavra o Sr. 
Secretário para proceder à chamada dos Deputados para a votação 
nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres)-(- Faz a chamada.) 
- Respondem ''sim'' à chamada de votação nom1nal os segumtes 

Deputados: 



Antônio Andrade - Luiz Tadeu Leite - lvair Nogueira - Antônio 
Carlos Andrada - Arlen Santiago - Sebastião Costa - Alencar da 
Silveira Júnior - Luiz Fernando Faria - Durval Ângelo - Miguel Martini -
Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Genaro - Bené Guedes -
Ch1co Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro 
- Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira -
João Leite - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Menezes 
- Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Pastor George - Pinduca Ferreira - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Não houve voto 
contrário. Fica, portanto, aprovada, em 2° turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição no 44/2000 na forma do vencido em 1 o turno. À 
Comissão Especial. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Resolução no 2.472/2002, da 
Comissão de Justiça, que delega ao Governador do Estado a 
atribuição para elaborar leis delegadas, dispondo sobre a estrutura da 
administração direta e indireta do Poder Executivo, nos termos que 
menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda no 1. que apresenta. As Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam por sua 
aprovação com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Administração Pública, que opina pela rejeição das Emendas n°s 2 a 
6. Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo solicitando o 
adiamento da votação do projeto em apreço. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente. solicitamos o 

adiamento desse projeto por subtrair o exercício do Poder Legislativo. 
Contesto uma informação prestada, ao microfone, pelo Deputado 

Dinis Pinheiro, que, no 1 o turno das eleições, foi ardoroso defensor da 
candidatura de Nilmário Miranda, do PT, e de Danuza Bias Fortes, do 
PL, e disse que o PL era favorável ao projeto de lei delegada porque 



apenas dava poderes ao Governador para extinguir os cargos 
comissionados e de recrutamento amplo. 

O que esta Assembléia está dando de poder ao Governador? Sugiro 
que sejam criados alguns artigos novos, porque esse poder seria 
desnecessário em algumas ações daqui para frente . "Fica concedido 
ao Governador do Estado: I - Criar, mcorporar. transferir, ext1ngu1r e 
alterar órgãos públicos, inclusive autônomos. ou unidades da 
administração direta. bem como modificar a estrutura orgân1ca das 
entidades da administração indireta , defmindo suas atribuições, 
objetivos e denominações". O inciso 11. citado pelo nobre parlamentar, 
é: "Criar, transformar e extinguir cargos de comissão e funções de 
confiança dos órgãos e entidades a que se refere o inciso I deste 
artigo". Mas, mesmo pretensamente, vem à frente, no mesmo inciso: 
" ... alterar-lhes as denominações e atribuições, definir a natureza do 
seu recrutamento ... ". Então o recrutamento limitado pode se tornar 
amplo. •· ... e fixar-lhes os vencimentos, observados os parâmetros da 
atual Sistemática". O Governador pode criar a caça aos super-salános 
na administração. Alguns falarão de forma ardorosa em defesa ao 
Projeto de Lei Complementar no 50/2002 , porque os Defensores 
Públicos estão presentes. mas o Governador poderá extingui-lo, 
tornando inútil todo o esforço para a sua aprovação. Poderá também 
mudar o salário estabelecido no quadro de carreira. Mesmo que 
aprovássemos o plano de cargos e salários dos professores, o 
Governador poderia modificá-lo totalmente. Mas não fica restrita a isso 
a competência dada ao Governador. No inciso 111 consta: •· ... proceder 
à realocação de atividades e programas no âmbito do Poder Executivo 
e ao remanejamento de dotações orçamentárias em decorrência da 
aplicação dos inc1sos I e 11 deste artigo··. 

Estamos cometendo aqui também uma inconstitucionalidade, pois o 
Governador está recebendo poderes para mexer no orçamento, que é 
a lei maior aprovada nesta Casa. Fará isso como quiser. como a sua 
equipe de burocratas sugerir. Isso é um absurdo e , por isso, falei que 
esse projeto é mais autoritário do que as MPs previstas na 
Constituição Federal. 

Mas não fica aí o absurdo do que o Governador pede com a lei 
delegada. Quer, de acordo com o inciso IV. alterar as vinculações das 
entidades da adm1n1stração Indireta. É ev1dente o que estabelece o 
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art. 14 da Constituição Estadual, no seu § 8°: "É vedada a 
delegação de poderes ao Executivo para: criação, extinção ou 
transformação de entidade de sua administração indireta.". Nos 
incisos I e V, estamos dando ao Governador o poder de alterar as 
vinculações das entidades, bem como o de modificar a estrutura 
orgânica das entidades da administração indireta. Isso é 
transformação. Estamos cometendo uma inconstitucionalidade e 
defenderei que meu partido entre com uma ADIN, caso esse projeto 
seja aprovado. 

Outro dia, chamei esse projeto de AIA e fui criticado. Espero que 
não venha o AIB e o AIC. O AIA é um ato institucional da famigerada 
ditadura: Ato Institucional Aécio Neves. Só falta algum Deputado 
entrar com um artigo novo: Suspende-se o funcionamento da 
Assembléia enquanto aprouver ao Governador. 

O que esta Assembléia estará fazendo aqui com essa lei delegada? 
Nunca tivemos uma igual. podem analisar todas as anteriores. Se esta 
Casa não adiar a votação desse projeto e permitir sua aprovação, 
estaremos reduzindo, cada vez mais, o exercício do Poder Legislativo, 
que tem seu papel de interlocução com a sociedade. 

Vemos, por exemplo, o caso do projeto do Tribunal de Contas, a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 94, que está sendo discutida 
pela sociedade, porque esse Poder é transparente. O mesmo ocorreu 
com a crise dos salários, no ano passado. Como o processo foi 
transparente. e a sociedade pressionou! Agora, em um mês, o 
Governador irá mudar uma estrutura de Estado, que vigora há 
dezenas de anos, como ele quiser. 

Se quisermos votar isso, o mais coerente seria incluirmos um artigo 
novo, suspendendo o funcionamento desta Casa. Para que ter 
Assembléia Legislativa com um projeto desses? 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade. 
O Deputado Antônio Andrade* - Sr. Presidente, quero encaminhar 

contrariamente e dizer que a lei delegada é ordinária, portanto não 
pode alterar o que é votado em lei complementar. 

A reorganização da Defensoria, que votaremos aqui e, acredito, será 
aprovada, é lei complementar, assim como a do magistério, da 
educação. Sendo assim, uma delegação, com tempo definido e 
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limitações. não alterará, de forma alguma. a lei complementar que 
aprovaremos. 

Portanto, Sr. Deputado, não há esse perigo. Está receoso com a 
delegação, mas prevalece apenas até o dia 31 de janeiro. 

Sr. Presidente. não é preciso inserir em uma proposta de emenda à 
Constituição que não podemos alterar a Constituição Federal. pois há 
uma hierarquia de le1s. É dispensável dizer que le1 ordinána não altera 
le1 complementar. 

Não vejo dificuldade alguma em analisar o projeto de resolução, que 
tem suas limitações e de forma alguma altera o estatuto do magistério 
ou a organização da Defensoria Pública, para cujo consenso estamos 
trabalhando desde janeiro. Seu relator é o Deputado Eduardo 
Brandão, e acreditamos que será aprovado sem qualquer dificuldade. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

público presente, a lei delegada dá muitos poderes ao Governador. 
poderes esses que vêm em detrimento da autonomia do Legislativo. 
da posição dos parlamentares e de seu olhar sobre uma reforma 
administrativa. O conjunto dos Deputados é mu1to ma1or, no tocante à 
representatividade, do que o Governador. Esta Casa tem a 
representatividade múltipla, de todos os segmentos da sociedade, de 
todas as regiões do Estado de Minas, tendo a prerrogativa de se 
posicionar no tocante à lei delegada, procedendo às modificações que 
julgar necessárias. Essa lei delegada atemoriza os servidores públicos 
do Estado de Minas Gerais. Em várias cidades. encontre i os 
servidores preocupados com a lei delegada. Há uma diferença quando 
a lei tramita publicamente. nesta Casa. sendo publicada no d1áno 
of1cial . dela tomando conhecimento toda a sociedade. Todos f1cam 
sabendo onde se encontram as modificações, as reformas, o que 
atinge o servidor, que órgãos serão modificados. A tramitação de um 
projeto nesta Casa é pública, tem uma discussão permanente e a 
participação dos servidores em suas modificações. Em se tratando de 
projeto de reforma administrativa, esta Assembléia busca ouvir os 
servidores das administrações direta e indireta do Estado. Audiênc1as 
públicas são realizadas. e há d1scussão com os vários setores 
envolvidos. O que se constrói , dentro de uma Casa Legislativa. é algo 
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coletivo, com a participação dos servidores, do povo e dos técnicos 
envolvidos nas diversas áreas da administração pública. Neste 
momento, estamos deixando de ter a prerrogativa, o direito e o dever 
de discutir uma reforma administrativa da complexidade da que ora se 
nos apresenta. Desconhecemos os impactos que ocorrerão nas 
condições de trabalho dos servidores. deixando tudo nas mãos do 
Governador, como se fosse um cheque em branco, para que faça o 
que entender, sem o nosso acompanhamento e fiscalização. O 
Governador, com seus Secretários e assessores no Palácio da 
Liberdade, resolve toda a questão, não participando nós, em momento 
algum, dessa reforma e das modificações que dela advirão para as 
administrações públicas direta e indireta. 

Encaminho favoravelmente ao requerimento do Deputado Durval 
Ângelo , a fim de adiar a discussão para que tenhamos mais tempo 
para analisar esse projeto. Um projeto dessa natureza, de reforma 
administrativa, necessita da nossa cuidadosa análise, após o que 
deve tramitar nesta Casa, que é a casa do povo. Encaminho 
favoravelmente ao requerimento e contrariamente ao projeto. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

lamentamos que a discussão sobre a lei delegada não tenha ocorrido 
no Plenário. Essa lei teve posição subseqüente à discussão da 
criação do Conselho de Contas dos Municípios. Nenhuma reunião no 
Plenário foi realizada. Não quero dizer afoitamente, como o Deputado 
Durval Ângelo , que é inconstitucional. Faz parte da Constituição da 
República , cujo art. 59 trata de processo legislativo, emendas à 
Constitu ição, leis ordinárias e delegadas, medidas prov1sonas e 
projetos de resolução, c/c os arts. 68, que trata da delegação de 
poderes, e 72 da Constituição do Estado. 

Por isso votaremos favoravelmente ao requerimento do Deputado 
Durval Ângelo. Não se pode votar a lei delegada sem antes discuti-la. 
A lei delegada, com aspectos negativos, confere agilidade e 
celeridade ao Poder Executivo. Como delegar poderes a Governador 
ainda não empossado, por intermédio de trampolim do atual? Não há 
inconstitucionalidade , mas sim vedações. Não se poderá tratar de 
assuntos da competência do Poder Judiciário, do Ministério Público e 
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seus planos de carreira e de matéria orçamentária. Como disse o 
Deputado Durval Ângelo, essa lei entra no plano do orçamento. 
Entrará no mérito de planos plurianuais e de diretrizes orçamentárias? 
Essas vedações existem e são constitucionais. Caso seja aprovada, 
darei entrada a ação direta de inconstitucionalidade. Não aceito 
Governador não empossado ter poderes arbitrários, porque, na 
verdade, quem pede essa lei é Itamar Franco, seu trampolim. 

Portanto, deveríamos adiar o processo de votação para discuti-la 
com ma1or propriedade, o que não foi feito até agora. Para fazermos 
nossas considerações, 5 minutos é pouco. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Mana José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores das galerias, telespectadores, também estamos aqui para 
votar a favor da proposta do Deputado Durval Ângelo. 

Ainda acreditamos na democracia. É a melhor forma de Governo e 
deve v1gorar. sobretudo num parlamento onde aqueles que 
representam o povo foram escolhidos e se comprometeram a 
defender os Interesses do povo e respeitar a sua vontade. Num 
sistema democrático, precisa haver respeito às leis, aos cidadãos, ao 
Estado. A democracia é valor absoluto. O processo democrático é 
lento e precisa da participação do maior número possível de pessoas. 

E essa proposta de le1 delegada chega a esta Casa e está aqui para 
ser aprovada sem sequer ter sido discutida. E não foi por acaso que 
não tivemos chance nem oportunidade de discuti-la. As coisas desta 
Assembléia Legislativa estão acontecendo segundo o interesse de 
alguns, de poucos que conseguem organizar e manipular as coisas de 
mane1ra que aqui só se d1scute o que interessa a um grupo pequeno 
que controla esta Casa. 

Lamentamos demais isso. Não entendemos democracia sem 
participação e muito menos entendemos um processo democrático 
que não respeita a divisão de Poderes. Estudei, cresci , aprendi , 
ensinei e ainda falo nos três Poderes defendidos por Montesquieu: 
Judiciário, Executivo e Legislativo. E o que estamos vendo é que , 
cada vez mais, o Poder Legislativo é anulado, e é lamentável que nós, 
que fazemos parte deste Poder Legislativo, contribuímos para essa 
nulidade, para que terminemos nesta Casa valendo nada, porque a lei 
delegada vem para mudar, transferir. dem1tir. contratar , fazer o que 
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bem se entende. Não sabemos o que se passa na cabeça do 
Governador eleito para fazer as mudanças que propõe. 

A lei delegada, como foi dito aqui, é muito pior que a MP com a qual 
o Sr. Aécio Neves está acostumado em Brasília. porque a MP. pelo 
menos, é votada pelo povo, que sabe no que está votando. Essa lei 
delegada não. Vamos dar carta branca. É um salto no escuro. Não 
sabemos o que virá dessa caixa preta, que trará uma reforma e uma 
mudança que está proposta em um mês. 

Foi dito pelo líder do Governo que a alteração não ocorrerá durante 
um mês só. Maquiavel, no seu livro "o Príncipe" fala claramente: "se 
algum governante quiser fazer o mal, que o faça rapidamente, que o 
faça no menor tempo possível , para não dar tempo ao povo de ficar 
reclamando muito, comentando e percebendo o mal que está vindo". 
Segundo ele, o bem deve ser feito em conta-gotas. Será que é isso 
que nos espera? Uma caixa de maldades, um saco de maldades que 
deve ser aberto em um mês. 

Com certeza, essa caixa de maldades, que já deve estar sendo 
preparada há muito tempo, tem de ser aberta de repente, a fim de que 
as pessoas não tenham tempo para discutir e comentar. Mas o bem é 
praticado em conta-gotas durante quatro anos. 

Apelamos aos nobres Deputados: não tem cabimento nós, eleitos 
pelo voto popular, a fim de representar o povo nesta Casa, 
resolvermos anular a nossa competência, o nosso poder e o 
entregarmos ao Poder Executivo, que cada vez se torna mais forte e 
mais poderoso numa terra em que as pessoas começam a abdicar 
dos seus direitos e a perceber as suas obrigações. Por isso, 
votaremos a favor do Deputado Durval Ângelo e contra a lei delegada. 

O Sr. Presidente- Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado. 

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

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação pelo processo eletrônico. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - Votaram "sim'' 7 

Deputados. Votaram "não'' 39 Deputados, totalizando 46 votos. Está, 
portanto, ratificada a rejeição do requerimento. 



250 
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua 

vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimentos dos Deputados Durval Ângelo sol1c1tando a votação 
destacada da Emenda n° 5; e Miguel Martini solicitando a votação 
destacada da Emenda n° 6. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e 
destaques. 

O Sr. Presidente- Com a palavra , o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

reafirmamos, reiteramos e corroboramos o nosso ponto de vista. 
Essa le1 delegada será votada de afogadilho. no interesse da ma1oria 

de parlamentares alinhados com a nova administração que tomará 
posse, e de outros, que f1caram com uma moeda de duas faces: de 
um lado, com o Governo Estadual posicionado num sentido, e de 
outro. com o Governo Federal numa tragicômica posição do 
Governador Itamar Franco. 

Temos de sustentar nesta Casa que esse projeto não deveria ser 
votado neste momento por falta de discussão. Dissemos que a 
Constituição prevê a lei delegada. É, portanto, pacificamente 
constitucional , mas há vedações constitucionais. E é nesse ponto que 
reafirmamos a nossa posição nesta tribuna. 

Entendemos que no inc1so I do art. 72 da Constituição do Estado 
entramos no mérito da organização do Poder Judic1áno, do Ministério 
Público e na garantia de seus membros. E não podemos entrar no 
mérito do inciso 11 , nos planos plurianuais, nas diretrizes 
orçamentárias e no orçamento. O Deputado Durval Ângelo levantou a 
questão de que a lei delegada está interferindo, inclusive, na matéria 
orçamentária, o que é vedado constitucionalmente e seria objeto de 
intervenção do Poder Judiciário, pois. na verdade, temos dois 
mecan1smos repressores para uma le1: a repressão do Legislativo, 
autônomo e soberano para votar, e a repressão do Poder Judiciário, 
ao qual cabe dirimir dúvidas. 

Peço escusas e desculpas à Bancada do PL, pois pode não ser do 
seu agrado que um componente da sua bancada esteja na tribuna 
questionando a lei delegada. Mas entendo que um Deputado não 
pode se omit1r em relação a uma questão tão importante. Sabemos 
que a le1 delegada t1nha um grave erro, corrigido por meio de uma 



emenda apresentada nesta Casa. Um erro crasso e notório - o 
problema da sua vigência. Conforme dispõe a Constituição, a lei 
delegada tem de ter definido o tempo de sua vigência. Dessa forma , 
por meio de uma emenda, estabeleceu-se que a sua vigência dar-se-
ia no início de janeiro, quando da posse do novo Governador, até o 
final do mês, para que pudessem ser promovidas as reformas. 

Não sou contra o fato de o novo Governo fazer as reformas que bem 
entenda no seu plano administrativo. Já exerci o cargo de Prefeito 
Municipal e acho que é sonho de todo governante, seja Aécio Neves, 
no plano estadual , Lula, no federal, ou o modesto Prefeito de qualquer 
cidade deste País. entrar para a administração pública tendo em 
mente um plano administrativo. Não é direito da oposição vetar esse 
plano. O que questiono não é a diretriz administrativa do Sr. Aécio 
Neves, que pode até ter bons propósitos no ajustamento da máquina 
pública, mas a delegação de poderes, que dá um cheque em branco 
para um governante que nem assumiu. Assim estaremos transferindo 
poderes excepcionais a um governante que ainda não veio a esta 
Casa dizer em seu discurso de posse os seus sonhos e seus objetivos 
para o Estado. Por isso, a nossa intervenção. porque não será com o 
meu voto que essa delegação será aprovada. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - O Projeto de Resolução no 

2.472/2002, que ora estamos discutindo e será votado, diz 
claramente: "Art. 1 o - Fica concedido ao Governador do Estado 
delegação de atribuição para proceder à racionalização da estrutura 
administrativa do Poder Executivo sem abertura de créditos especiais 
e com poderes limitados a: 

I - criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, 
mclusive autônomos, ou unidades da administração direta, bem como 
modificar a estrutura orgânica das entidades da administração 
mdireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações". Então, 
pode criar, incorporar, transferir, extinguir. São esses poderes que 
estamos dando no inciso I do art. 1 o do projeto de resolução. 

11 - criar, transformar e extinguir cargos em comissão e funções de 
confiança dos órgãos e entidades a que se refere o inciso I deste 
art1go, alterar-lhes as denominações e atribuições, definir a natureza 
de seu recrutamento e fixar-lhes os vencimentos, observados os 



parâmetros da atual sistemática". O inciso 11 deixa muito claro que 
pode criar. transformar. extinguir cargos em comissão. alterar 
denommações e atribuições e f1xar-lhes os vencimentos. 
independentemente desta Casa. 

111 - proceder à realocação de atividades e programas no âmbito do 
Poder Executivo e ao remanejamento de dotações orçamentárias em 
decorrência da aplicação dos incisos I e li deste arttgo''. E ainda: 
alterar as vinculações das entidades da administração indireta. Então, 
o Projeto dá esses poderes que estão, muito claramente, definidos e 
colocados. Furta-nos a condição da prerrogativa do Poder, da 
necessidade, do direito, da responsabilidade e do dever estarmos na 
reforma administrativa, participando das discussões e trazendo os 
servidores para discutir que transformações são essas e quais os 
impactos dessas modificações no serviço público. Quais modificações 
durante a reforma podem impactar negativa ou positivamente. ou seja. 
quem pode ter um olhar único sobre isso. O Governador é capaz. com 
seu olhar exclusivo. de ter todas as modificações possíveis e dizer se 
darão certo. Sabemos que todas as modificações que se faz por meio 
de projetos, quando passam por esta Casa entram de uma maneira, 
mas durante o processo nas comissões e de discussão no Plenário 
tomam forma coletiva. 

O olhar coletivo da representatividade dos parlamentares transforma 
o projeto algo racional. mais resolutivo e de maior impacto na ponta 
onde está o serviço público. Os Estados brasileiro e mineiro não são 
diferentes. O Estado mineiro tem de ser ideal, aquele que produz bom 
serviço para a comunidade . Não pode ser mínimo. Nesse sentido, 
seus servidores são a melhor parte. A melhor parte do Estado não são 
os computadores nem os instrumentos materiais; são os recursos 
humanos, os homens e as mulheres. Na questão da lei delegada, 
quero discutir e participar da elaboração e das modificações, enquanto 
responsável por elas e enquanto querendo um Estado ideal para 
produzir bons serviços para os mineiros, que merecem. Votamos e 
caminhamos contrariamente ao Projeto de Resolução no 2.472/2002. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Prestdente, Srs. Deputados, os 

professores chegaram em boa hora a este Plenário. Parece filme de 



"cowboy", em que a cavalaria americana chega no momento de 
defender os que estão sendo atacados. Estamos exatamente 
encaminhando a votação da lei delegada que , a pedido de Aécio 
Neves, foi solicitada pelo Governador Itamar Franco. O que se discute 
é se devemos ou não delegar ao futuro Governador poderes de 
imperador para alterar a estrutura de secretarias e de órgãos da 
administração indireta do Estado. 

Os Deputados da Bancada do PT - Durval Ângelo e Edson Rezende 
já fizeram seus pronunciamentos, e a Deputada Maria José Haueisen 
vai se pronunciar - temos procurado mostrar ao conjunto dos 
Deputados e das Deputadas da Casa e ao povo mineiro que é 
incorreto delegar tal poder ao Governador. 

Venho dizendo sempre que o projeto da lei delegada foi apresentado 
há muito pouco tempo na Assembléia , diferentemente do plano de 
carreira dos trabalhadores da educação, que há mais de dois anos 
tramita na Casa. Por isso, não acho justo dar aval à lei delegada, sem 
que primeiramente façamos a discussão do plano de carreira dos 
trabalhadores da educação e da organização da Defensoria Pública, 
que deveria também estar sendo priorizada nessa discussão. 

Sr. Presidente, deveríamos votar contrariamente à lei delegada. A 
Bancada do PT apresentou várias emendas, porque reconhece que 
essa lei acaba contendo inconstitucionalidade. O texto deixa claro a 
intenção de se mexer na administração indireta, o que é proibido pela 
Constituição do Estado, e, além disso, a Bancada do Governo até 
agora não aceitou que a lei delegada, quando formalizada, volte a 
esta Casa para os Deputados darem seu "referendum": o "sim" ou o 
"não". Emendas a esse respeito foram apresentadas pela Bancada do 
PT para. pelo menos, minimizar o prejuízo da lei delegada. 

Não conseguimos ainda, em nenhum momento, saber do futuro 
Governador qual a verdadeira intenção da sua reforma administrativa. 
Ele fala em enxugar gastos e a máquina administrativa, mas, 
infelizmente, tanto no Governo Eduardo Azeredo quanto no Governo 
FHC, isso sempre foi sinônimo de sucateamento do serviço público, 
portanto de ataque aos direitos dos servidores e dos que necessitam 
do serviço público, que é exatamente nosso pessoal mais pobre. 

Sr. Presidente. não vejo como correta a aprovação dessa lei 
delegada, dando esses poderes ao futuro Governador. 
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Quero reiterar um pedido dos trabalhadores da educação ao 

Governador eleito. Faço-o através do Deputado Antônio Carlos 
Andrada, que hoje é o relator do proJeto do plano de carreira dos 
professores, ou seja, faço-o em nome de todos os trabalhadores da 
educação. Espero que possamos colocar em votação esse plano. 

Já existe uma reun1ão extraordinária marcada para terça-feira pelo 
Presidente da Comissão da Educação, Deputado Paulo Piau. 
Solicitamos que esse parecer do Deputado Antônio Carlos Andrada 
possa estar liberado na terça-feira. De público, peço em nome da 
Bancada do PT - creio que em nome de todos os Deputados - que o 
Presidente Antônio Júlio coloque em votação. finalmente, assim que 
for aprovado nessa Comissão. o plano de carreira dos professores na 
reunião seguinte, para ser aprovado por unanimidade pelos 
Deputados. Os professores merecem que o plano de carreira seja 
aprovado. 

Repito, a lei delegada andou rapidamente - de forma tão rápida que 
muitos nem sabem a1nda que tramitava na Assembléia Legislativa -; 
porém, em compensação, o plano de carreira não: anda cada vez 
mais devagar. Esperamos que a justiça possa ser feita. 

Então, encaminho, assim como os demais membros da Bancada do 
PT. pela rejeição da lei delegada que dá poderes de majestade, de rei, 
que se contrapõem à democracia, ao futuro Governador. Aécio Neves. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* Srs. Deputados. quando 

encaminhamos contrariamente à lei delegada, afirmamos que ela era 
inconstitucional porque dava ao Governador um poder vedado pela 
Constituição Estadual. Além disso, falamos que a Comissão de 
Justiça só modificou a questão da criação e da extinção de órgãos da 
administração indireta. Quando dizemos que o inciso I do art. 1 o dessa 
lei dá poder ao Governador para modificar a estrutura orgânica das 
entidades da administração indireta e que o inciso IV altera as 
vinculações das entidades da administração indireta, queremos 
mostrar que isso fere a Constituição, porque o princípio da 
transformação não está sendo respeitado. Fizemos questão de 
procurar, no Vocabulário Jundico. 3 e 4, de Plácido S1lva, a definição 
de transformação. D1z do latim "transformatium", de "transformare··. 



~55 

metamorfosear, converter em, transformar, que se entende toda 
ação e efeito de transformar ou atribuir às coisas um aspecto ou uma 
forma diferente. 

Diz o Prof. Plácido Silva: "Assim a transformação é a modificação, a 
alteração, a formação nova ou a nova conformação, que, por 
processos especiais, dão-se às coisas, de modo a apresentá-la como 
coisas diferentes ou distintas das que se submeterem a esse regime 
transformativo, embora·· - esclarece o professor -, "em certos casos, 
não se modifica a essência". 

Srs. Deputados, estamos votando uma matéria inconstitucional, 
como já disse: Ato Institucional Aécio Neves - AIA. Como na época da 
ditadura militar. Daremos poder ditatorial a esse Governador para 
fazer a reforma que quiser? Com toda certeza, governos tucanos não 
têm demonstrado interesse com a coisa pública nem com os 
servidores. 

Então, com toda certeza, essa delegação de poderes será contrária 
aos interesses públicos. É preciso que esta Assembléia reflita e pense 
nisso, porque, enquanto há outras matérias tão essencia is e 
importantes para o serviço público, esse Governo enterra seu 
encaminhamento nesta Casa, como no caso do plano de carreira dos 
servidores da educação. Queremos que essa reflexão seja feita. 
Insisto nisso, Srs. Deputados, o art. 14 da Constituição Estadual está 
sendo ferido , porque o poder de transformar a administração indireta 
está sendo dado ao Governador. Da mesma forma, estão sendo 
feridas as vedações constitucionais a respeito das dotações 
orçamentárias, porque, no inciso 111 , estamos dando ao Governador 
poder para o remanejamento de dotações orçamentárias. Que poder é 
esse? Para que o Governador possa até, se for o caso, extinguir e 
acabar com a dotação orçamentária de determinado órgão. Acho que 
o correto seria votarmos contra o projeto da lei delegada e tratarmos 
os temas que interessam ao serviço público: as questões da educação 
e da Defensoria Pública. Isso é que é importante. Queremos deixar 
uma coisa bem clara: muitos dos Deputados que continuarão seus 
mandatos nesta Assembléia se arrependerão do dia em que 
permitiram que um Poder fosse cassado em suas prerrogativas 
constitucionais. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 



O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira 
Júnior. 

O Deputado Alencar da Silve1ra Júnior- Sr. Presidente, Já passou da 
hora de esta Casa solucionar o problema desses VIsitantes nas 
galerias, votando o plano de carreira. A posição do PDT é uma só: 
votar para solucionar. Se tivéssemos votado esse plano desde a 
reunião de lideranças, essa situação já tena sido resolvida, e hoje 
todos se ocupariam de outros afazeres, que não ficar na Assembléia 
Legislativa. E aqui temos dois segmentos na mesma luta. 

Quando se fala em lei delegada. quero repet1r o que já disse: 
daremos cond1ções para o Governador v1abil1zar e acertar seu 
Governo. Mas fico assustado quando vejo o PT, por meio de seu líder 
maior neste Plenário - Deputado Durval Ângelo -, fazer colocações 
dessa natureza. na tribuna, sobre o Governador Aécio Neves. Acho 
que no próximo mandato. em Minas Gerais, teremos uma situação 
diferente: aqui, um PT que condena a at1tude do Governador Aécio 
Neves: e, em Brasília, um PT diferente, porque o Lula fala: '·Aeclo 
Neves, ajude a viabilizar meu Governo .. . mas, aqu1, ele não fala. 
agüenta essa pressão toda. 

Mas, aqui, o PT não pede arrego e só malha. Que partido é esse 
que pede arrego em Brasília? Se formos votar de acordo com aquele 
ditado do "amor com amor se paga··. está na hora de fechar as portas. 
Veremos como ficará a situação no próximo ano, incluindo a dos 
servidores federais. 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Solicitamos, 
encarecidamente, às galerias que procedam de acordo com o 
Regimento Interno, permitindo ao parlamentar fazer seu 
pronunciamento e encaminhamento. Esta é uma Casa democrática, 
mas precisamos seguir à risca o Regimento Interno. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, agradeço 
sua Intervenção e àquele companheiro de cabelinho pintado que se 
encontra nas galerias e está falando. 

Quero deixar bem claro: que PT é esse que pede arrego em 
Brasília? 

O Sr. Presidente - Solicitamos ao Ilustre Deputado que conclua o 
seu encaminhamento, uma vez que seu tempo já esta esgotado. 

O Deputado Alencar da Silveira Jún1or - Para concluir, tenho a 
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certeza absoluta de que teremos dificuldade para erguer e conciliar 
os interesses em Minas. Uma pergunta: por que Aécio serve para 
ajudar em Brasília e, aqui , é tão malhado por esse grupo, pelo Líder 
do PT? Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo 
art. 164 do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho)- Com a palavra, o 
Deputado Durval Ângelo , pelo art.164. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Deputado Alencarzinho da Silveira, o 

partido de V. Exa. - entendo que V. Exa. seja partidário - , apoiou o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no 2° turno. A expectativa que o 
seu partido tem em relação ao Presidente eleito é a mesma de V. 
Exa .. ardoroso defensor da fidelidade partidária e que sempre pautou 
sua atuação por esse princípio fundamental da democracia. Não 
entrarei no mérito de algumas expressões não tão regimentais, como 
V. Exa. mesmo disse , como "pedir arrego". Estadistas ou homens de 
governo não usam essa linguagem nem trabalham dessa forma. 

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabe muito bem da situação 
em que se encontra o País. e o PDT, partido de V. Exa .. faz parte do 
bloco de oposição na esfera federal. Espero que V. Exa. esteja 
consoante com o bloco de oposição nacional. O que essa situação 
exige é um grande projeto de reconstrução do Brasil. Nos 
pronunciamentos do Lula, nunca houve referência específica ao 
Governador de Minas Gerais. Só que, antes de ser Governador a 
partir de 1 o de janeiro, é ainda Presidente da Câmara Federal. O que 
está sendo discutido com a equipe de transição do PT são matérias 
de interesse da Nação, que devem ser conversadas com quem 
ordena a pauta da Câmara Federal, ou seja. com Aécio Neves. 
Nunca, porém. em uma posição de subserviência . 

O Presidente Lula ganhou as eleições, inclusive em Minas Gerais, 
até mesmo do candidato Aécio Neves, que foi derrotado pelo 
Presidente Lula em Minas. Ele tem clara a autoridade de 53 milhões 
de votos. Quem tem esse número de votos não pede, não mantém 
postura de subserviência com ninguém. Pelo contrário . O interesse 
maior é o da Nação. Esse Líder do PT, a Bancada do PT, tem e 
sempre teve posição coerente nesta Casa, e continuará tendo essa 



posição na esfera federal. Diga-se de passagem que V. Exa. já nos 
elog1ou várias vezes. Espero que não tenha sido baJulação. mas 
tenham saído do coração as intervenções que fez para nos elogiar. 
Estamos sendo coerentes. 

Em nível federal, na Constituição Federal , não existe esse 
famigerado instrumento que damos agora ao Governador Aécio 
Neves. É bom que se diga isso. As medidas provisórias, mesmo 
trazendo resquícios de autoritarismo. foram limitadas por emendas à 
Constituição e acabam sendo discutidas no Congresso Nacional. Já 
aprovamos lei delegada aqui. e a Bancada do PT foi favorável. 
Aprovamos uma lei delegada para aumento salanal dos servidores, 
mas era determinada. restrita àquele objeto, não uma lei delegada 
como estamos aprovando agora, de amplos poderes. É praticamente 
a revogação das prerrogativas do Poder Legislativo estadual. Isso é 
ditadura. e já passamos pela ditadura militar. Não podemos permitir 
isso. Quero deixar isso claro ao Deputado Alencar da Silveira Jún1or. 
que está confundindo as co1sas. com toda certeza. É um Jovem ainda 
em crescimento, está no coração do Governador Aécio Neves, não 
precisa fazer essa intervenção. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Em votação. o projeto, 

salvo emendas e destaques. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

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

O Sr. Presidente - É regimental . A Presidência vai proceder à 
verificação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos 
Deputados que ainda não registraram sua presença no pa1nel 
eletrônico que o façam neste momento. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram ''sim" 47 Deputados; votaram "não" 7 

Deputados; totalizando 54 votos. Está, portanto, ratificada a 
aprovação do projeto, salvo emendas e destaques. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito a leitura da 

Emenda n° 1. 
O Sr. Presidente - A Presidência sol1cita ao Sr. Secretário que 



proceda à leitura da Emenda n° 1. 
O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Lê a Emenda n° 

1, que foi publicada na edição de 29/ 11 /2002) 
O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. 
Questão de Ordem 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito a leitura das 
Emendas nos 2 a 4. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura das Emenda n°s 2 a 4. 

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Lê as Emendas 
n°s 2 a 4, que estão publicadas nesta edição) 

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas 2 a 4. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitadas. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, peço venficação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos 
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel 
eletrônico que o façam neste momento. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim'' 7 Deputados: votaram "não" 46 

Deputados; totalizando 53 votos. Fica, portanto, ratificada a rejeição 
das Emendas n°s 2 a 4. Com a palavra, para encaminhar a votação da 
Emenda n° 5 , o Deputado Rogério Correia. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, essa Emenda no 5 

aproveita uma oportunidade que a Constituição Estadual ainda 
oferece aos Deputados após a lei delegada, que é permitir que cada 
lei - se é que podemos chamá-la de lei , já que é um ato tão autoritário 
-, ao ser editada, possa vir ao parlamento, que deveria tê-la 
elaborado, para que se possa dizer "sim" ou "não". a fim de, pelo 
menos, garantir que absurdos não ocorram. Como não conheço o 
conteúdo dessa reforma administrativa do Governo Aécio Neves, 
elaborei um requerimento para que viessem à Com1sssão de 
Administração Pública esclarecer o conteúdo da reforma, mas 



ninguém da comissão de transição se dispôs a fazer isso. A 
Comissão de Administração Pública foi até a sede da equipe de 
transição. Conversamos com o Dr. Anastasia , para que nos 
adiantasse o conteúdo da reforma admnistrat1va. mas trancou-a a sete 
chaves. Portanto. nenhum de nós sabe o que s1gn1f1ca essa reforma 
administrativa e em que mexerão. 

Na legislatura da época do ex-Governador Eduardo Azeredo, falou-
se da criação das tais organizações sociais que. na área da saúde, 
significavam a privatização do sistema. O Presidente Fernando 
Henrique também procurou a privatização do serviço público de todas 
as maneiras. Assim tem sido a política dos tucanos com relação ao 
serviço público. Por isso. não deseJamos dar um cheque em branco 
no que diz respeito a essa reforma administrativa. Já que foi aprovado 
o direito de fazer lei delegada. que. pelo menos. se remeta a 
Assembléia Legislativa o conteúdo da reforma, para que tomemos 
conhecimento, com a condição de não apresentarmos emendas, a fim 
de podermos, pelo menos, dizer "não", caso o que for proposto seja 
um absurdo. O cheque em branco tem de ter ao menos uma ressalva, 
para que os Deputados não deleguem completamente os seus direitos 
ao Governador. 

Solicitamos o apoio a essa emenda, para que o Poder Legislativo 
tenha, pelo menos. condições de examinar a delegação que demos, a 
fim de que volte à Casa, para observarmos o que foi decidido. 

Sr. Presidente, encaminho favoravelmente a essa emenda, para que 
o Poder Legislativo possa se resguardar no que se refere à sua 
independência do Executivo. 

Repito que. se estamos abrindo mão de algo que é nosso, 
desconhecendo o conteúdo da reforma, pelo menos. temos de 
garantir também aos trabalhadores da educação. para a semana que 
vem. a aprovação do que já conhecemos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 5. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 

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

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder a 
verificação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos 
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel 



eletrônico que o façam neste momento. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim'' 6 Deputados; votaram "não'' 45 

Deputados; houve um voto em "branco"; totalizando 52 votos. Está, 
portanto, ratificada a rejeição da Emenda no 5. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito a leitura da 

Emenda no 6. 
Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à 

leitura da Emenda no 6. 
O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda no 6, que foi publicada nesta 

edição) 
O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda no 6. Os Deputados que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente. peço verificação de 

votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 

verificação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos 
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel 
eletrônico que o façam neste momento. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram ''sim" 16 Deputados; votaram ''não" 36 

Deputados; totalizando 52 votos. Está, portanto, ratificada a rejeição 
da Emenda n° 6. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Resolução no 2.472/2002 com a Emenda no 1. À Comissão de 
Adminsitração Públ ica. 

Declaração de Voto 
O Deputado Marco Régis - Ao tomarmos ciência do resultado da 

votação dessa última emenda, com a qual a Casa passa um cheque 
em branco, por tempo indeterminado, conclamamos os Deputados 
contrários à lei delegada a tomar a iniciativa de dar entrada a uma 
ADIN, pois a Constituição é clara ao determinar que deve haver 
vigência na delegação de poderes, assim como conteúdo. O conteúdo 
é duvidoso, e a vigência ilimitada, portanto o projeto é passível de 
ação judicial. 

O Sr. Presidente - Votação. em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
1.974/2002, do Governador do Estado, que altera a Lei no 6.763, de 



26/ 12/75, que consolida a legislação tributária do Estado. Reduz a 
carga tributária relativa ao ICMS que incide sobre os produtos 
resultantes da industrialização do algodão. nas operações com ferro e 
aços não planos e com matenais para o setor de artefatos de cimento. 
A Com1ssão de Just1ça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Política Agropecuária opinou pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A Com1ssão de 
Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Política 
Agropecuária. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação das Emendas n°s 1 
e 3; das Emendas n°s 2 e 4, na forma das respectivas subemendas 
que receberam o n° 1; e. ainda, pela aprovação das Emendas n°s 5 a 
12, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado D1nis 
P1nhe1ro solicitando o adiamento da votação do projeto. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo- Sr. Presidente, pela manhã, o projeto já 

teve seu adiamento aprovado pelo Plenário. Pelo Regimento Interno, 
a maténa só pode ser adiada por uma vez. Portanto. solicito da Mesa 
que não acate esse requerimento e que passemos à aprec1ação do 
projeto. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados Dinis 
Pinheiro e Durval Ângelo que, realmente, essa matéria foi adiada por 
uma vez. Portanto, o requerimento não será votado por já ter sido 
matéria deliberada. 

O Deputado Din1s Pinheiro - Sr. Presidente. essa matéria foi 
deliberada quando? 

O Sr. Presidente - Hoje, pela manhã. 
O Deputado Dinis Pinheiro - Informo aos presentes que esse projeto 

é altamente polêmico, podendo provocar grande impacto financeiro no 
Estado. Seria prudente fazermos uma reflexão mais serena a seu 
respeito e, no pnme1ro momento, atender à reivindicação da classe 
dos Defensores Públ1cos. que aqu1 se encontra presente. com muita 
educação, cordialidade, dando exemplar lição de civilidade para Minas 
Gerais. Diante do esclarecimento prestado pelo Presidente Antônio 
Júlio, e sendo matéria vencida este meu requerimento , apresento com 
firmeza. vigor e determmação o meu repúdio pela aprovação desse 



projeto de lei que pode beneficiar seis empresas milionárias e 
prejudicar milhões de mineiros . 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, minha posição é 
exatamente contrária à do Deputado Dinis Pinheiro. Há um estudo a 
respeito desse projeto, que visa exatamente a deixar Minas 
competitivo. Precisamos que nosso Estado produza mais e gere mais 
empregos. Se outros Estados praticam taxas menores e o nosso, 
maiores, evidentemente perdemos mercados, indústrias. Precisamos 
incentivar a industrialização e a geração de empregos. Nada há de 
polêmico nesse projeto. Ele é importante para Minas. A Secretaria da 
Fazenda realizou profundo estudo a seu respeito, e gostaríamos que 
ele tosse apreciado a fim de que cheguemos ao projeto dos 
Defensores Públicos, categoria que espera, há tanto tempo, por sua 
aprovação. Os Defensores são merecedores da atenção desta Casa e 
do Governo do Estado. Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem 
suscitada pelo Deputado Durval Ângelo, torna sem efeito o 
recebimento do requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, em que 
solicita o adiamento de votação do projeto. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita a votação por partes do 
Projeto de Lei no 1.974/2002 . Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado. 

-A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um 
por sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno, requerimentos dos Deputados lvair Nogueira, em que solicita 
a votação destacada das Emendas n°s 1 e 2 , Arlen Santiago, em que 
solicita a votação destacada das Emendas n°s 3 e 4, e Luiz Fernando 
Fana, em que solicita a votação destacada da Emenda no 12. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado lvair 
Nogueira, em que solicita que os destaques sejam apreciados em 
uma única votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, o Substitutivo no 1, salvo emendas, subemendas e 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 5 a 11. 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. 



26-1 
Questão de Ordem 

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostana de 
solicitar a leitura das Emendas n°s 1 a 4 e 12. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário. para proceder à 
leitura das Emendas n°s 1 a 4 e 12. 

O Sr. Secretário - (- Lê as Emendas n°s 1 a 4 e 12, que foram 
publicadas na edição do dia 21 e 30/ 11 /2002.) 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Bat1sta de 
Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira* - Sr. Presidente, não quero 
lançar dúv1das sobre a intenção dos Deputados que elaboraram as 
emendas. No entanto, como chegaram na última hora, não puderam 
ser estudadas. O projeto de autoria do Governador foi elaborado pela 
Secretaria da Fazenda, portanto com toda a confiabilidade em relação 
ao impacto. O meu parecer no Substitutivo no 1 está pronto desde 
junho, ou seja, há quatro meses. O projeto também foi enviado pelo 
Governador há muito tempo. Essas emendas foram apresentadas na 
semana passada. Podem até ser discutidas, mas como serão votadas 
em bloco. não teremos tempo de analisar o conteúdo. Ass1m, por 
prudência, encaminho pela rejeição. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado M1guel Martini* - Sr. Presidente, acompanho o 

Deputado João Batista de Oliveira. A Emenda n° 12 é bem 
"frankenstein", porque não tem relação alguma com a intenção do 
projeto. Encaminhamos contrariamente a essas emendas. Devemos 
rejeitá-las para que não desfigurem a intenção original , como foi 
alegado pelo relator, Deputado João Batista de Oliveira. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°s 1 a 4 e 12. Os 

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Com a rejeição das Emendas n°s 2 e 4, ficam 
prejudicadas as respectivas subemendas que receberam o n° 1. Está, 
portanto. aprovado, em 1 o turno, o ProJeto de Le1 n° 1 .97 4/2002 com 
as Emendas n°s 5 a 11. À Comissão de Fiscalização F1nanceira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 50/2002 , 
do Governador do Estado, que organiza a Defensoria Pública do 



Estado, define sua competência, dispõe sobre a carreira de 
Defensor Público e dá outras providências. A Comissão de 
Administração Pública perdeu prazo para emitir parecer. A 
Presidência, nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, 
designa relator da matéria o Deputado Eduardo Brandão. Com a 
palavra, o relator, para emitir seu parecer. 

O Deputado Eduardo Brandão - Sr. Presidente, o meu parecer é o 
seguinte: 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N" 50/2002 

(Nos termos do§ 2° do Art. 145 do Regimento Interno) 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei 
Complementar nc 50/2002 tem por objetivo organizar a Defensoria 
Pública do Estado, definir sua competência e dispor sobre a carreira 
de Defensor Público. 

Aprovado no 1 c turno, na forma do Substitutivo nc 1 e com as 
Emendas nos 10 a 17, foi o projeto encaminhado à Comissão de 
Administração Pública, para receber parecer para o 2° turno, nos 
termos do art. 189 do Regimento Interno. Expirado o prazo regimental 
sem a elaboração do parecer, foi o projeto incluído na ordem do dia 
em Plenário. 

Anexa. apresentamos a redação do vencido, que integra este 
parecer. 

Encarregado de examinar a matéria, passo a fundamentá-la na 
forma que se segue. 

Fundamentação 
A Defensoria Pública, como instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, é o órgão responsável pela orientação jurídica, 
em todos os graus, dos necessitados, consoante dispõe o art. 134 da 
Constituição da República. A assistência jurídica gratuita aos 
hipossuficientes, devida pelo poder público, consta explicitamente do 
inciso LXXIV do art. 5 da citada Carta política, que trata 
especificamente dos direitos e das garantias fundamentais. Diante 
dessa dicção normativa, verifica-se que os reconhecidamente pobres, 
nos termos da lei , têm o direito público subjetivo a uma proteção 
especial do Estado na defesa de seus legítimos interesses, o que 



266 
realça a posição proeminente da Defensoria Pública na valorização 
da cidadania no estado democrático de direito. 

A título de explicação. diz-se que o direito subjetivo do cidadão é 
público quando a administração faz parte da relação jurídica. No caso 
em tela, temos, por um lado, o indivíduo desprovido de recursos 
financeiros necessários à defesa de seus direitos, e por outro. o 
Estado, que. por meio da Defensoria. tem o dever constitucional de 
assegurar efetivamente a defesa desses direitos. Se levarmos em 
consideração o percentual significativo de pessoas carentes no País, 
especialmente em Minas Gerais. essa realidade serve para destacar o 
papel relevante da instituição em referência na redução ou atenuação 
das desigualdades sociais, uma vez que os direitos teoricamente 
consagrados no ordenamento jurídico poderão ser efetivamente 
exercidos graças à atuação dos defensores públicos. que são os 
legítimos advogados dos necessitados. 

Entretanto, para desempenhar de forma satisfatória e eficiente a 
relevante missão de prestar assistência e onentação jurídica aos 
reconhecidamente pobres, é preciso dotar a Defensoria Pública dos 
Instrumentos e meios necessários a esse desiderato, sob pena de 
frustrar os ideais democráticos e de 1gnorar o próprio comando do 
texto constitucional, pois, sem o mínimo de respeito ao princípio da 
1gualdade, não há como cogitar de democracia. Além disso, não seria 
exagero algum afirmar que uma Defensoria bem estruturada, dinâmica 
e composta de profissionais do direito altamente capacitados e 
empenhados na proteção dos direitos dos hipossuficientes é uma 
forma de prest1giar a Cidadania. Os postulados fundamentaiS da 
d1gnidade da pessoa humana e da cidadania, insculpidos 
Inequivocamente no art. 1 c da Lei Maior como fundamentos da 
República Federativa do Brasi l, exigem do Estado a manutenção de 
um órgão eficiente e comprometido com esse segmento da sociedade. 

Sinteticamente, podem ser considerados como elementos ou 
atributos indispensáveis à natureza da Defensona Pública, entre 
outros . unidade, indivisibilidade e independência funcional : estrutura 
orgânica moderna: número satisfatório de defensores; remuneração 
compatível com a importância da função e que sirva de estímulo ao 
ingresso na carreira e prerrogativas funcionais asseguradas aos 
Defensores Públicos 1nd1spensáveis ao bom desempenho da 



atividade. 
O Substitutivo no 1, aprovado no 1 turno, além de ampliar 

consideravelmente a estrutura orgânica da instituição em referência , 
em termos análogos à estrutura administrativa do Ministério Público, 
previu a criação de uma pluralidade de cargos de provimento em 
comissão e consagrou a autonomia administrativa e financeira da 
Defensoria Pública. Embora essas disposições tenham sido inseridas 
no texto para garantir, em última análise, a melhor proteção possível 
dos interesses dos hipossuficientes, o que requer a existência de um 
órgão autônomo bem aparelhado e dotado de um quadro técnico 
competente, houve exageros na proposição aprovada, principalmente 
porque vai de encontro às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar no 101 , de 2000). Além disso, existe um excesso 
de detalhamento no tocante ao regime jurídico do Defensor Público, a 
nosso ver desnecessário, pois muitas dessas disposições já estão 
consagradas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, 
que se aplica a esses profissionais do direito. tornando-se inócua tal 
reprodução. 

Quanto à autonomia administrativa e financeira , trata-se de um 
problema extremamente delicado, pois a Constituição Estadual 
consagrou-a explicitamente para determinados órgãos, como é o caso 
do Poder Judiciário ("caput" do art. 97) e do Ministério Público ("caput" 
do art. 122), não fazendo o mesmo em relação à Defensoria Pública 
(arts. 129 a 131), o que nos leva a crer que esse silêncio implica 
negativa intencional de concessão da dúplice autonomia. Nessa linha 
de raciocínio, não seria razoável , sob o ponto de vista jurídico, que o 
legislador infraconstitucional ampliasse o comando do texto 
constitucional para atribuir à Defensoria Pública tais prerrogativas. 

Entretanto, é oportuno ressaltar que o termo "autonomia'' possui 
diversas acepções. A autonomia administrativa e financeira é mais 
comum nas entidades da administração indireta, de que são exemplos 
as autarquias e as fundações públicas, entes dotados de 
personalidade jurídica própria, criados pelo Estado para a execução 
de atividades típicas de poder público e vinculados a órgãos da 
administração direta. A autonomia política, por sua vez, é inerente aos 
entes integrantes da Federação. tais como a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os municípios, dotados de competência legislativa 



propna. Há. a1nda. a autonomia funcional. entendida como a 
prerrogativa plena para o exerc1cio das atribuições mstituciona1s de 
determinados órgãos ou entidades da administração pública. 

É exatamente nessa última acepção que a Defensoria Pública deve 
ser enquadrada como órgão autônomo integrante da administração 
d1reta do Poder Executivo. O adjet1vo "autônomo··, utilizado para 
qualificar o substantivo '·órgão", pode ser entendido como 
independência funcional no exercício de suas at1v1dades e. por 
conseqüência, não deve estar subordinado a outra autoridade. sob 
pena de anular suas prerrogativas funcionais. Assim, mesmo 
configurando uma forma de desconcentração administrativa, por ser 
desprovido de personificação, tal espécie de órgão público encontra-
se em uma Situação peculiar dentro da estrutura organ1zac1onal, de 
maneira que a relação entre a Defensona Pública e a Secretaria da 
Justiça e de Direitos Humanos deve ser de mera vinculação, 
semelhante à que existe entre o Estado e as entidades autárquicas. 
Se se admitir a tese da relação de subordinação entre o órgão 
autônomo e o Secretário de Estado, estar-se-ia diante de um fictício 
órgão autônomo, ou, por mais paradoxal que pareça, de um órgão 
autônomo, porém sem autonomia, o que não se justifica, 
principalmente pela função relevante que a Defensoria exerce no 
estado democrátiCO de d1reito. 

A Lei Complementar Federal no 80, de 1994, que organ1za a 
Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios e 
prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, 
consagra. no art. 3 . a independência funcional como um dos 
pnncípios básicos da instituição sob comento. Ora, essa 
independência é plenamente compatível com a natureza da 
Defensoria Pública, que é considerada instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado, nos termos do art. 129 da Carta mine1ra. A 
autonomia funcional não pode ser vista como um simples privilégio da 
instituição, pois é uma condição necessária para o bom desempenho 
da atividade de orientação jurídica, de representação judicial e de 
defesa gratuitas dos necessitados. Impossível exercer tais atribuições 
sem o mínimo de garantia legal. 

Assim , como forma de conciliar o tímido, porém bem intencionado 
Projeto de Lei Complementar n 50/2002, aquém das exigências dos 



Defensores Públicos, com o Substitutivo n 1, aprovado no 1'" 
turno, que contém exageros na disciplina da matéria , propomos uma 
nova alternativa, mais coerente com a situação financeira do Estado e 
com a Lei de Responsabilidade Fiscal , que garanta à Defensoria 
Pública a estrutura necessária ao desempenho de suas relevantes 
atribuições. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei Complementar no 50/2002 na forma do Substitutivo nc 
1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e 

dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Título I 
Disposições Preliminares 
Título 11 
Da Finalidade e da Competência 
Título 111 
Da Organização da Defensoria Pública 
Capítulo I 
Da Estrutura 
Capítulo 11 
Dos Órgãos da Administração Superior 
Seção I 
Da Defensoria Pública-Geral 
Seção 11 
Da Subdefensoria Pública-Geral 
Seção 111 
Do Conselho Superior da Defensoria Pública 
Seção IV 
Da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública 
Capítu lo 11 1 
Dos Órgãos de Atuação 
Seção I 
Das Defensorias Públicas do Estado 
Seção 11 



Dos Núcleos da Defensoria Pública 
Capitulo IV 
Dos Orgãos de Execução 
Seção Única 
Dos Defensores Públicos 
Capítulo V 
Título IV 
Do Pessoal e da Carreira de Defensor Público 
Cap1tulo I 
Do Pessoal e dos Cargos 
Capítulo 11 
Do Ingresso na Carreira 
Seção I 
Da Nomeação, da Posse e do Exercício 
Seção 11 
Do Estágio Probatório 
Subseção Única 
Do Acompanhamento do Estagio Probatório 
Seção 11 1 
Da Confirmação na Carreira 
Capítulo 111 
Da Carreira e dos Cargos 
Capítulo IV 
Da Vacância e das Formas de Provimento Derivado 
Seção I 
Das Disposições Preliminares 
Seção 11 
Da Promoção 
Subseção I 
Da Antigüidade 
Subseção 11 
Do Merecimento 
Capítulo V 
Da Inamovib ilidade e da Remoção 
Título V 
Das Garantias e das Prerrogativas 
Cap1tulo I 
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Das Garantias 
Capítulo 11 

Das Prerrogativas 
Título VI 
Do Subsídio 
Capítulo I 
Do Subsídio e das Vantagens 
Seção Única 
Dos Cargos de Provimento Efetivo da Carreira 
Capítulo 11 
Dos Direitos 
Seção I 
Disposições Preliminares 
Seção 11 
Das Férias 
Título VIl 
Dos Deveres. das Proibições e dos Impedimentos 
Capítulo I 
Dos Deveres 
Capítulo 11 
Das Proibições 
Capítulo 111 
Dos Impedimentos 
Título VIII 
Da Responsabilidade Funcional 
Capítulo I 
Do Regime Disciplinar 
Capítulo 11 
Das Infrações, das Penalidades e da Prescrição 
Seção I 
Das Infrações 
Seção 11 
Das Penalidades 
Subseção I 
Da Advertência 
Subseção 11 
Da Suspensão 
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Subseção 111 
Da Remoção Compulsória 
Subseção IV 
Da Demissão 
Subseção V 
Da Cassação da Aposentadoria 
Seção 111 
Da Prescrição 
Capítulo 111 
Do Processo Administrativo 
Seção I 
Das Disposições Preliminares 
Seção 11 
Da Smd1cãnc1a 
Seção 111 
Do Processo Administrativo Disciplinar 
Seção IV 
Do Recurso 
Seção V 
Da Revisão 
Seção VI 
Da Reabilitação 
Título IX 
Das Disposições Finais e Transitórias 
Anexos I e 11 . 

Título I 
Disposições Preliminares 

Art. 1 - A organização da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais, sua estrutura e competência e o regime jurídico dos 
Defensores Públicos passam a reger-se pelas disposições desta lei 
complementar. 

Art. 2 - A Defensoria Pública do Estado de Mmas Gerais é órgão 
autônomo integrante da Administração Direta do Poder Executivo, 
dotado de independência funcional no exercício de suas atribuições e 
vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, 
nos termos desta lei complementar, ou ao órgão que vier a sucedê-la. 

Art. 3" - São princípios institucionais da Defensona Pública a 
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unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 

Título 11 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 4u - A Defensoria Pública é instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, 
judicial e extrajudicial, integral e gratuita aos necessitados, 
compreendendo a orientação jurídica, a postulação e a defesa de 
seus direitos e interesses em todos os graus e instâncias. 

§ 1 o - Consideram-se necessitados os que comprovarem 
insuficiência de recursos, na forma da lei. 

§ 2° -À Defensoria Pública é conferido o direito de apurar o estado 
de carência de seus assistidos. 

Art. 5° - Compete à Defensoria Pública: 
I - promover, extrajudicialmente, a orientação e a conciliação entre 

as partes em conflito de interesses; 
11 - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública: 
111 -patrocinar ação civil e ação civil '·ex delicto ··; 
IV- patrocinar defesa em ação penal; 
V- patrocinar defesa em ação civil e reconvir; 
VI- patrocinar ação civil pública, nos termos da lei ; 
Vil - patrocinar ação popular, mandado de injunção e mandado de 

segurança; 
VIII- atuar como Curador Especial nos casos previstos em lei; 
IX - exercer a defesa da criança e do adolescente; 
X - atuar nos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando a 

assegurar à pessoa, em quaisquer circunstâncias, o exercício dos 
direitos e das garantias individuais; 

XI - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral contraditório e ampla defesa, 
com recursos e meios a estes inerentes; 

XII - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado, 
individual ou coletivamente, nos termos da lei ; 

XIII - tomar dos interessados compromisso de ajustamento de 
conduta às exigências legais, mediante cominações, o qual terá 
eficácia de título executivo extrajudicial , nos termos da lei ; 

XIV - atuar nos juizados especiais; 
XV - desempenhar outras atribuições que lhe sejam expressamente 



cometidas por lei. 
§ 1 - As funções institucionais da Defensoria Pública serão 

exercidas contra as pessoas JUrídicas de d1reito público. inclusive. 
§ 2 - Defensores Públicos distintos poderão assistir necessitados 

com interesses antagônicos. 
§ 3 - O exercício da assistência jurídica aos necessitados é 

privativa da Defensoria Pública. 
Título 111 

Da Organização da Defensoria Pública 
Capítulo I 

Da Estrutura 
Art. 6 - A Defensoria Pública do Estado compreende: 
I - órgãos da Administração Superior: 
a) Defensoria Públ1ca-Geral: 
b) Subdefensona Pública-Geral: 
c) Conselho Superior da Defensona Pública: 
d) Corregedoria-Geral da Defensoria Pública: 
11 - órgãos de atuação: 
a) Defensorias Públicas do Estado: 
b) núcleos da Defensoria Pública do Estado: 
11 I - órgãos de execução, os Defensores Públicos: 

Capítulo 11 
Dos Órgãos da Administração Superior 

Seção I 
Da Defensona Pública-Geral 

Art. 7 - A Defensoria Pública-Geral tem como chefe o Defensor 
Público-Geral. que é nomeado pelo Governador do Estado. 

§ 1 - O Defensor Público-Geral será escolhido entre os Defensores 
Públicos de Classe Especial que contem, pelo menos. cinco anos de 
carreira e tenham, no mínimo. trinta e cinco anos de idade, indicados 
em lista tnplice pelos integrantes da carreira. 

§ 2- - É de dois anos o mandato do Defensor Público-Geral. 
permitida uma recondução por igual penedo. precedida de nova 
aprovaçao da classe. 

§ 3 - A eleição para formação da lista tríplice far-se-á mediante voto 
plurinominal, direto e secreto, de todos os membros da Defensoria 
Pública em exercício. 
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§ 4° - A eleição será regulamentada pelo Conselho Superior da 

Defensoria Pública e deverá ocorrer noventa dias antes do término do 
mandato vigente, vedado o voto por procuração. 

§ 5" - A comissão eleitoral será indicada pelo Conselho Superior, 
cabendo-lhe encaminhar a lista tríplice ao Defensor Público-Geral , 
logo que encerrada a apuração. 

§ 6 - O Defensor Público-Geral , o Subdefensor Público-Geral, o 
Corregedor-Geral e os ocupantes de cargos de conf1ança da 
Administração Superior da Defensoria Pública, para concorrerem à 
formação da lista tríplice, deverão renunciar aos respectivos cargos 
até trinta dias antes da data fixada para a eleição. 

§ r - Os cargos de que trata o § 6° serão ocupados, interinamente, 
pelos membros eleitos do Conselho Superior, observado o número de 
votos obtidos na eleição do Conselho Superior. 

§ so - O Defensor Público-Geral encaminhará ao Governador do 
Estado a lista tríplice, com a indicação do número de votos obtidos, 
em ordem decrescente, até o dia útil seguinte àquele em que a 
receber. 

§ go -Os três candidatos mais votados figurarão em lista na qual. em 
caso de empate, incluir-se-á o mais antigo da classe, observando-se, 
caso necessário, os demais critérios de desempate previstos no art. 
62 desta lei complementar. 

§ 1 O - São inelegíveis para o cargo de Defensor Público-Geral os 
membros da Defensoria Pública que: 

I - tenham-se afastado do exercício das funções em razão de licença 
especial ou para tratar de assuntos particulares, nos seis meses 
anteriores à data da eleição; 

11 - forem condenados por crimes dolosos, com decisão transitada 
em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação; 

111 - não apresentarem, à data da eleição, certidão de regularidade 
dos serviços afetos a seu cargo, expedida pela Corregedoria-Geral; 

IV - tenham sofrido penalidade disciplinar nos doze meses anteriores 
à inscrição da candidatura; 

V - mantenham conduta pública ou particular incompatível com a 
dignidade do cargo; 

VI - estiverem afastados do exercício do cargo para desempenho de 
função junto à associação de classe; 
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VIl- estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se referem 

os arts. 94, '·caput". e 104, parágrafo ún1co. inciso 11. da Constituição 
da República. e o art. 78, § 3 , da Const1tu1ção do Estado. 

§ 11 - Qualquer membro da Defensoria Pública poderá representar 
à Comissão Eleitoral acerca das causas de inelegibilidade previstas 
neste art1go, cabendo da decisão recurso ao Conselho Superior, no 
prazo de cinco dias. 

Art. 8 - O Defensor Público-Geral tomará posse perante o 
Governador do Estado no prazo de cinco dias úteis contados da 
nomeação e entrará em exercício em sessão solene do Conselho 
Supenor. até o segundo d1a útil seguinte. 

Art. 9 - Compete ao Defensor Público-Geral. além de outras 
atribuições que lhe sejam conferidas por lei ou forem Inerentes a seu 
cargo: 

I - dingir a Defensoria Pública do Estado. superintender e coordenar 
suas atividades e orientar sua atuação: 
li- representar a Defensona Pública judic1al e extraJUdicialmente; 
111 - velar pelo cumprimento das finalidades da inst1tu1ção; 
IV - integrar como membro nato e presidir o Conselho Superior da 

Defensoria Pública; 
V - propor o regulamento interno da Defensoria Pública e submetê-

lo à aprovação do Conselho Superior: 
VI - autorizar afastamentos justificados dos membros da Defensoria 

Pública, ouvido, quando for o caso. o Conselho Superior; 
VIl - estabelecer a lotação e a distribuição dos membros e dos 

servidores da Defensoria Pública; 
VIII - dirimir conflitos de atribuições entre membros da Defensoria 

Pública. cabendo da decisão recurso para o Conselho Superior; 
IX - proferir decisões nas sindicâncias e nos processos 

administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral : 
X - representar ao Corregedor-Geral acerca da instauração de 

processo administrativo disciplinar contra membros e servidores da 
Defensoria Pública: 

XI - propor a abertura de concursos para provimento dos cargos 
efetivos da Defensoria Pública, presidindo a Comissão de Concurso, 
bem como designar. mediante indicação do Conselho Superior. os 
membros da Comissão de Concurso e seus substitutos; 
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XII - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de 

pessoal ; 
XIII -deferir o compromisso de posse dos membros da Defensoria 

Pública e dos servidores do quadro administrativo; 
XIV- determinar correições extraordinárias; 
XV- convocar reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública; 
XVI - designar membro da Defensoria Pública para: 
a) exercer, por ato excepcional e fundamentado, as funções 

processuais afetas a outro membro da instituição, submetendo sua 
decisão, previamente, ao Conselho Superior da Defensoria Pública; 

b) ocupar cargo de confiança em órgão da Administração Superior, 
até o máximo de três; 

c) colaborar com a Comissão de Concurso; 
d) exercer as atribuições de Coordenador; 
e) assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, 

afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeita de titular 
de cargo, ou com o consentimento deste; 

f) dar plantão em final de semana, feriado ou em razão de medidas 
urgentes; 

XVII - requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes 
ou de entidade particular certidão, exame , perícia, vistoria , diligência, 
processo, laudo e parecer técnico, documento, informações, 
esclarecimentos e demais providências indispensáveis à atuação da 
Defensoria Pública; 

XVI II - delegar atribuição administrativa a quem lhe seja 
subordinado, na forma da lei ; 

XIX - encaminhar ao Conselho Superior expediente para elaboração 
das listas de promoção e remoção no quadro da Defensoria Pública; 

XX - dar posse ao membro e ao servidor nomeado para cargo 
efetivo e em comissão da Defensoria Pública, nos termos da lei ; 

XXI -conceder férias e licenças aos membros e aos servidores da 
Defensoria Pública; 

XXII- deferir benefício ou vantagem concedida em lei aos membros 
da Defensoria Pública; 

XXI II - determinar o apostilamento de títulos de servidores da 
Defensoria Pública; 

XXIV - aplicar a pena de remoção compulsória, aprovada pelo voto 



de dois terços do Conselho Superior da Defensoria Pública: 
XXV - prover cargo nos casos de promoção, remoção, permuta e 

outras formas de provimento derivado previstas em lei; 
XXVI - decidir sobre a escala de férias e a atuação em plantões 

forenses; 
XXVII -editar ato que importe movimentação. progressão e demais 

formas de provimento derivado; 
XXVIII - propor a verificação de incapacidade física ou mental de 

membro da Defensoria Pública: 
XXIX - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e 

administrativa do pessoal ativo e inativo dos membros da Defensoria 
Pública e dos serviços auxiliares: 

XXX - dispor a respeito da movimentação de Defensor Público 
Substituto no interesse do serv1ço: 

XXXI - propor a celebração de convênio com órgão municipal, 
estadual e federal, de interesse da instituição. excluídas as atribuições 
institucionais e ressalvadas as hipóteses legais; 

XXXII -designar estagiário, na forma do Regulamento Interno; 
XXXIII - solicitar ao Conselho Superior manifestação sobre matéria 

relativa à autonomia da Defensoria Pública, bem como sobre outras 
de interesse institucional; 

XXXIV - decidir sobre as sugestões encaminhadas pelo Conselho 
Superior acerca da criação, transformação e extinção de cargos e 
serviços auxiliares e sobre providências relacionadas ao desempenho 
das funções institucionais; 

XXXV - sugerir ao Governador do Estado modificações na Lei 
Orgãnica da Defensoria Pública; 

XXXVI - decidir sobre a cnação, modificação ou extinção dos 
Nucleos da Defensoria Pública; 

XXXVII - interromper. por conveniência do serviço, férias ou licença. 
salvo por motivo de saúde, de membro da Defensoria Pública e de 
seus servidores; 

XXXVIII - autorizar o membro da Defensoria Pública a ausentar-se 
da Instituição, justificadamente. pelo prazo máximo de cinco dias úteis; 

XXXIX- levantar as dotações orçamentárias destinadas ao custeio 
das atividades da Defensoria Pública. encaminhando ao Secretário de 
Estado da Justiça e Direitos Humanos proposta para elaboração da lei 



orçamentária; 
XL - fazer publicar. no órgão oficial dos Poderes do Estado, nos 

meses de fevereiro e agosto, a lista de antigüidade dos membros da 
instituição, tomando-se por base o último dia do mês anterior, bem 
como a relação de vagas no quadro e os correspondentes critérios de 
provimento; 

XLI - aprovar formulários de petições, ofíc1os, designações e outros 
instrumentos jurídicos, propostos pela Corregedoria-Geral; 

XLII -decidir sobre matéria funcional e administrativa dos membros 
da Defensoria Pública e dos serviços auxiliares. ativos e inativos. 

Parágrafo único - As funções indicadas nos inc1sos XII , XIII , XXVI , 
XXIX a XXXI, XXXVII e XL poderão ser delegadas. 

Art. 1 O - O Defensor Público-Geral do Estado apresentará ao 
Conselho Superior, no mês de abril de cada ano, o Plano Geral de 
Atuação da Defensoria Pública, destinado a viabilizar a consecução 
de metas prioritárias. nas diversas áreas de suas atribuições. 

Parágrafo único - O Plano Geral de Atuação será elaborado com a 
participação dos Coordenadores e aprovado pelo Conselho Superior. 

Art. 11 - O Defensor Público-Geral será substituído, em suas faltas, 
ausências, suspeições e impedimentos, pelo Subdefensor Público-
Geral. 

Parágrafo único- Em caso de suspeição do Defensor Público-Geral , 
o Conselho Superior escolherá, entre seus membros, excluídos os 
membros natos, um substituto, em sessão secreta e por maioria 
qualificada. 

Art . 12 - Ocorrendo a vacância do cargo de Defensor Público-Geral , 
assumirá interinamente o Subdefensor Público-Geral, e será realizada 
nova eleição, em trinta dias, para o preenchimento do cargo, na forma 
do respectivo edital. 

Parágrafo único - O cargo de Defensor Público-Geral será exercido 
pelo Subdefensor Público-Geral mais antigo na carreira, se a vacância 
se der nos últimos seis meses do mandato. 

Art. 13 - O Defensor Público-Geral poderá ser destituído do cargo 
por deliberação do Conselho Superior nos casos de abuso de poder, 
conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, 
assegurada ampla defesa, ou de condenação por infração apenada 
com reclusão, em decisão judicial transitada em julgado. 
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Art. 14 - O Conselho Superior decidirá, por ma1ona absoluta, 

acerca da admissib il idade da representação para a destituição do 
Defensor Público-Geral, nos casos previstos no art. 15, desde que 
formulada por um terço de seus integrantes ou, no mínimo, por um 
quinto dos membros da Defensoria Pública em atividade. 

§ 1 o - A sessão de admissibilidade da representaçao será presidida 
pelo membro do Conselho Supenor mais ant1go na Classe Espec1al. 

§ 2 - Admitida a representação, a deliberação quanto à destituição 
do Defensor Público-Geral far-se-á na forma do disposto nos arts. 15 
a 18. 

Art. 15 - Autorizado o pedido de destituição do Defensor Público-
Geral, o Conselho Superior, em sessão presidida pelo membro do 
Conselho Supenor mais antigo na Classe Espec1al. constitu1ra. em 
votação secreta. comissão processante. integrada por três Defensores 
Públicos e presidida pelo Corregedor-Geral da Defensona Pública. 

§ 1 o - O Defensor Público-Geral será cientificado no prazo de cinco 
dias contados da aprovação da proposta de destituição, podendo, em 
quinze dias, oferecer defesa escrita, pessoalmente ou por procurador. 
e requerer produção de provas. 

§ 2 - Não sendo oferecida defesa, o Corregedor-Geral da 
Defensoria Pública nomeará procurador para fazê-lo em igual prazo. 

§ 3° - Findo o prazo. o Corregedor-Geral da Defensoria Pública 
designará a data para instrução e julgamento nos dez dias 
subseqüentes. 

§ 4" - Na sessão de instrução e julgamento. presidida pelo membro 
do Conselho Superior mais antigo na Classe Espec1al, após a leitura 
do relatório da comissão processante, o Defensor Público-Geral. 
pessoalmente ou por procurador, terá trinta minutos para produzir 
defesa oral, deliberando. em segu1da, o Conselho Superior, pelo voto 
fundamentado de dois terços de seus membros. 

§ so - A presença à sessão de julgamento será limitada aos 
membros do Conselho Supenor, ao Defensor Públ1co-Geral e a seu 
procurador. 

§ 6° - A sessão poderá ser suspensa por uma vez, pelo prazo 
máximo de dez d1as. para a realização de diligência requerida pelo 
Defensor Público-Geral ou por qualquer membro do Conselho 
Superior, desde que reputada, por maioria de votos, imprescindível ao 



esclarecimento dos fatos. 
Art. 16 - Rejeitada a proposta de destituição ou não atingida a 

votação prevista no § 4 do artigo anterior, o Presidente da sessão 
determinará o arquivamento dos autos do procedimento. 

Art. 17 - Aprovada a destituição, o Presidente da sessão fará 
publicar, no órgão oficial , em quarenta e oito horas, o inteiro teor da 
decisão proferida. 

Parágrafo único - O Presidente da sessão, em cinco dias, 
encaminhará os autos ao Governador do Estado, para que proceda à 
exoneração do Defensor Público-Geral, no prazo de quinze dias 
contados de seu recebimento. 

Art. 18 - Destituído o Defensor Público-Geral ou decorrido o prazo 
do artigo anterior sem deliberação do Governador do Estado, ocorrerá 
a vacância e proceder-se-á de acordo com o determinado pelo art. 11 . 

Art. 19 - O Defensor Público-Geral ficará afastado de suas funções: 
I - após o trânsito em julgado de decisão judicial em caso de prática 

de infração penal, cuja sanção cominada seja de reclusão: 
11 - no procedimento de destituição, desde a aprovação do pedido 

de autorização pelo Conselho Superior, na forma prevista no art. 14, 
até a decisão final. 

§ 1 o - O período de afastamento contará como de exercício do 
mandato. 

§ 2° - Nas hipóteses disciplinadas neste artigo, assumirá a chefia da 
Defensoria Pública o Subdefensor Público-Geral mais antigo na 
carreira. 

Seção 11 
Da Subdefensoria Pública-Geral 

Art. 20 - O Subdefensor Público-Geral será nomeado pelo 
Governador do Estado, para mandato de dois anos, permitida uma 
recondução, escolhido entre os integrantes que estejam na carreira 
há, no mínimo, cinco anos, constantes de lista tríplice elaborada pelo 
Defensor Públ ico-Geral, observados os requisitos do art. 7c, § go desta 
lei complementar, vedada a repetição de nomes. 

Art. 21 - Ao Subdefensor Público-Geral , na forma do Regulamento 
Interno, compete: 

I - integrar, como membro nato, na função de Vice-Presidente, o 
Conselho Superior da Defensoria Pública; 



11 - exercer a coordenação e a superv1sao das atividades 
admmistrativas e de apoio técn1co da Defensoria Pública; 

111 - assessorar o Defensor Público-Geral no exercício de suas 
atribuições; 

IV - exercer. mediante delegação de competência. as atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Defensor Público-Geral; 

V - fazer publicar os atos pertinentes ao expediente da Defensoria 
Pública; 

VI - controlar, coordenar e zelar pela execução dos convênios 
celebrados pela Defensoria Pública com órgãos públicos ou 
entidades. 

Seção 111 
Do Conselho Supenor da Defensoria Publica 

Art. 22 - O Conselho Superior é órgão da Administração Superior, 
incumbindo-lhe zelar pela observância dos princípios institucionais da 
Defensoria Pública. 

Art. 23 - O Conselho Superior é composto pelo Defensor Público-
Geral, pelo Subdefensor Público-Geral e pelo Corregedor-Geral. como 
membros natos, por mais seis representantes que estejam há, no 
mínimo, cinco anos na carreira. eleitos pelo voto obrigatório de todos 
os membros da instituição em exercício. e pelos três Defensores 
Públicos ma1s antigos da Classe Especial. 

§ 1 -O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral, 
respeitadas as exceções previstas nesta lei complementar. 

§ 2 - A eleição dos membros do Conselho Superior, para mandato 
de dois anos. será realizada em escrutínio secreto, votação obrigatóna 
e plurinominal, na primeira quinzena do mês de novembro, devendo 
ser convocada com, pelo menos, trinta dias de antecedência. 

§ 3 - O Defensor Público que pretender integrar como membro 
eleito o Conselho Superior da Defensoria Pública deverá manifestar-
se, por escrito, ao Defensor Público-Geral. no prazo de cinco dias 
contados do pnmeiro dia útil subseqüente a convocação da eleição. 

§ 4 - Os Defensores Públicos eleitos para integrar o Conselho 
Superior serão automaticamente substituídos, no caso de vacância, 
pelos suplentes, assim considerados os Defensores Públicos ma1s 
votados, em ordem decrescente. 

§ 5 - No caso de empate na votação para a eleição dos membros 



do Conselho Superior, será considerado eleito o mais antigo na 
carreira. 

§ 6" - Se os inscritos à eleição não atingirem o número de vagas, 
serão investidos no mandato tantos Defensores Públicos mais antigos, 
integrantes da classe mais elevada, quantos forem necessários para a 
composição do Conselho Superior. 

Art. 24- O disposto no art. r, § 9°, desta lei complementar aplica-
se à eleição para o Conselho Superior da Defensoria Pública. 

§ 1 o - O membro eleito do Conselho Superior é inelegível para o 
mandato subseqüente, salvo se, na condição de suplente, tenha 
exercido a função por prazo inferior a seis meses. 

§ 2 c - Os membros natos do Conselho Superior que, por qualquer 
motivo, deixarem de integrá-lo nessa condição são inelegíveis para o 
exercício de mandato subseqüente. 

§ 3" - O exercício de cargo de confiança é incompatível com o de 
membro do Conselho Superior. 

§ 4° - Qualquer membro da Defensoria Públ ica poderá representar à 
Comissão Eleitoral acerca das causas de inelegibi lidade previstas 
neste artigo, cabendo da decisão recurso para o Conselho Superior, 
no prazo de cinco dias. 

Art. 25 - A ausência injustificada de membro do Conselho Superio r a 
três reuniões solenes, ordinárias ou extraordinárias consecutivas, ou a 
cinco alternadas, implicará a perda automática do mandato. 

§ 1 o - O Conselho Superior apreciará, em cada sessão, as 
justificativas de ausência apresentadas. deliberando, por maioria , 
acerca do acolhimento destas, na forma do Regulamento Interno. 

§ 2° - Decretada a perda do mandato pelo Presidente do Conselho , 
será convocado o suplente imediato para preenchimento da vaga. 

Art. 26 - A posse e o exercício dos membros do Conselho Superior 
efetivar-se-ão na segunda quinzena do mês da eleição, em sessão 
solene. 

Art. 27 - O Conselho Superior reunir-se-á mensalmente, em sessão 
ordinária, por convocação extraordinária de seu Presidente ou por 
proposta de um terço de seus membros. 

Parágrafo único - O Conselho Superior se mstalará com o mínimo 
de seis membros, e as deliberações serão tomadas por maioria 
simples, ressalvadas as exceções previstas nesta lei complementar. 



Art. 28- Ao Conselho Superior da Defensoria Pública compete: 
I -exercer o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública: 
11- opinar, por solicitação do Defensor Público-Geral. sobre matéria 

pertinente à independência funcional e à autonomia administrativa da 
Defensoria Pública do Estado; 

111 - indicar ao Defensor Público-Geral, em lista tríplice, os 
candidatos à promoção por merecimento: 

IV - aprovar a lista de antigüidade dos membros da Defensoria 
Pública e decidir sobre reclamações a ela concernentes, no prazo de 
quinze dias; 

V - recomendar ao Defensor Público-Geral a Instauração de 
processo administrativo disciplinar contra Defensores Públicos e 
servidores auxi liares da Defensoria Pública; 

VI - conhecer e julgar recurso contra decisão em processo 
administrativo disciplinar: 

VIl - decidir sobre o pedido de revisão de processo administrativo 
disciplinar; 

VIII - decidir acerca da remoção voluntária dos integrantes da 
carreira de Defensor Público; 

IX - determinar, por voto de dois terços de seus integrantes, a 
remoção ou disponibilidade compulsória de membro da Defensoria 
Pública; 

X - decidir acerca da destituição do Corregedor-Geral , por voto de 
dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa; 

XI - deliberar sobre a organização do concurso para ingresso na 
carreira e designar os representantes da Defensoria Pública que 
Integrarão a Comissão de Concurso: 

XII - recomendar correições extraordinárias; 
XIII - aprovar o Plano Geral de Atuação; 
XIV - sugerir ao Defensor Público-Geral a edição de recomendação, 

sem caráter vinculativo, aos órgãos de execução, para o desempenho 
de suas funções; 

XV - deliberar. atendida a necessidade do serviço, sobre a licença 
de membro da Defensoria Pública para freqüentar curso ou semmario 
de aperfeiçoamento ou estudos, no País ou no exterior, evidenciado o 
interesse da instituição; 

XVI - autonzar, em razão de ato excepcional e fundamentado, pelo 



voto de dois terços de seus integrantes, o Defensor Público-Geral a 
exercer, pessoalmente ou por designação, as funções processuais 
afetas a outro membro da instituição; 

XVII - representar ao Corregedor-Geral acerca da instauração de 
processo administrativo disciplinar contra membro da Defensoria 
Pública; 

XVIII - opinar sobre o aproveitamento de membro da Defensoria 
Pública em disponibilidade; 

XIX - solicitar ao Corregedor-Geral da Defensona Pública 
informações sobre a conduta e a atuação funcional de membro da 
instituição, determinando a realização de visitas de inspeção para 
verificação de eventuais irregularidades no serviço, especialmente no 
caso de inscritos à promoção ou remoção voluntária; 

XX conhecer dos relatórios reservados elaborados pela 
Corregedoria-Geral em inspeções e correições, recomendando as 
providências cabíveis ; 

XXI - decidir, em sessão pública e pelo voto de dois terços de seus 
integrantes, sobre a avaliação e a permanência na carreira dos 
membros da Defensoria Pública em estágio probatório; 

XXII - determinar a suspensão do exercício funcional de membro da 
Defensoria Pública em caso de verificação de incapacidade física ou 
mental; 

XXIII - aprovar o regulamento de estágio probatório elaborado pela 
Corregedoria-Geral; 

XXIV -dar posse ao Defensor Público-Geral, nos termos do art. 7°, § 
8°' desta lei complementar; 

XXV- aprovar o Regulamento Interno da Defensoria Pública; 
XXVI - exercer outras atribuições previstas em lei ou no 

Regulamento Interno. 
§ 1 o - Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho 

Superior serão tomadas por maioria de votos abertos e nominais, 
presente a maioria absoluta de seus integrantes, cabendo ao seu 
Presidente o voto de qualidade. 

§ 2" - As decisões do Conselho Superior da Defensoria Pública 
serão fundamentadas e publicadas no prazo de cinco dias, exceto nas 
hipóteses legais de sigilo. sob forma de deliberação. 

§ 3" - Na indicação à promoção por antigüidade, observar-se-á o 



disposto no art. 61 desta lei complementar. 
§ 4 c - Na indicação à promoção por merecimento, o processo de 

votação será oral. atendidos os critérios estabelecidos no art. 63 desta 
lei complementar. 

Art. 29 - O Integrante do Conselho Supenor e considerado impedido 
nos seguintes casos: 

I - quando a deliberação envolver interesse de cônjuge, parente 
consangüíneo ou afim , em linha reta ou colateral , até o quarto grau . 
inclusive; 

11 - quando for interessado no resultado do julgamento; 
111 - quando não comparecer à sessão de leitura de relatório ou da 

discussão de maténa em pauta. 
Art. 30 - Considera-se fundada a suspe1ção de parcialidade do 

Integrante do Conselho Superior quando: 
I - houver notória inimizade com o interessado no julgamento da 

matéria; 
11 - for parte em processo cível , criminal ou administrativo em que 

funcionou o interessado no julgamento da matéria; 
111 - houver motivo de foro íntimo. 
Art. 31 - O impedimento ou a suspeição, salvo por motivo de foro 

ínt1mo, poderá ser argüido pelo interessado ou por qualquer integrante 
do Conselho Superior, até o início do julgamento. 

§ 1 o - Argüido o impedimento ou a suspeição, o Conselho Superior, 
após a oitiva do integrante imputado como impedido ou suspeito, 
decidirá a questão de plano. 

§ 2 ~ - O integrante do Conselho Superior poderá alegar o 
impedimento e a suspeição por motivo de foro íntimo. no prazo 
previsto no "caput" deste artigo. 

§ 3° - Serão convocados os suplentes necessários se. em razão de 
Impedimento ou suspeição de integrante do Conselho Supenor, 
houver preJuízo, por falta de quórum legal, à apreciação de maténa 
em pauta, suspendendo-se, se for o caso, o julgamento. 

Seção IV 
Da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública 

Art. 32 - A Corregedoria-Geral da Defensona Pública é órgão de 
fiscalização e orientação da atividade funcional e da conduta dos 
membros e dos servidores da Defensoria Pública. 
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Art. 33 - A Corregedoria-Geral é exercida pelo Corregedor-Geral , 

indicado entre os integrantes da classe mais elevada da carreira, em 
lista sêxtupla formada pelo Conselho Superior, e nomeado pelo 
Governador do Estado. para mandato de dois anos. 

Art. 34 - Ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública compete: 
I - realizar inspeções e correições funcionais nos Núcleos e nos 

serv1ços da Defensoria Pública e remeter relatório reservado ao 
Conselho Superior; 

11 - sugerir ao Defensor Público-Geral , fundamentadamente, o 
afastamento do Defensor Público que esteja sendo submetido a 
correição, a sindicância ou a processo administrativo disciplinar; 

111 - receber e processar representação contra Defensor Público e 
encaminhá-la, com parecer, ao Conselho Superior; 

IV - propor a instauração de processo administrativo disciplinar 
contra Defensor Público e servidor administrativo auxiliar e 
encaminhá-la ao Defensor Público-Geral; 

V - propor, fundamentadamente, ao Conselho Superior a suspensão 
do estágio probatório do Defensor Público; 

VI - acompanhar a atuação do Defensor Público durante o estágio 
probatório, mediante avaliação permanente de desempenho; 

VIl - propor, fundamentadamente , ao Conselho Superior a 
confirmação do Defensor Público no cargo, até sessenta dias antes do 
termino do estágio probatório; 

VIII - propor, fundamentadamente , a exoneração do Defensor 
Público em estágio probatório, com base em avaliação especial , 
procedida por comissão constituída especificamente para esse fim; 

IX - representar sobre verificação de incapacidade física , mental ou 
moral de membros da Defensoria Pública; 

X - integrar, como membro nato, o Conselho Superior da Defensoria 
Pública; 

XI - baixar instruções, sem caráter vinculativo e no limite de suas 
atribuições, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das 
atividades da Defensoria Pública, bem como da independência 
funcional de seus membros; 

XII - manter atualizados os assentamentos funcionais e os registros 
estatísticos de atuação dos membros da Defensoria Pública, 
especialmente para efeito de aferição de merecimento, neles 



constando obngatoriamente: 
a) os pareceres da Corregedona-Geral. mclusive o previsto no art. 

52 desta lei complementar, e a decisão do Conselho Superior sobre o 
estágio probatório; 

b) as observações feitas em inspeções e correições; 
c) as penalidades disciplinares eventualmente aplicadas. 
XIII - oferecer ao Conselho Superior da Defensoria Pública. por 

ocasião da composição de listas tríplices para promoção. os 
assentamentos sobre a vida funcional dos Defensores Públicos que 
satisfaçam o requisito de interst1cio, assim como outras informações 
julgadas necessárias; 

XIV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo 
Defensor Público-Geral ou pelo Conselho Superior da Defensona 
Publica; 

XV encaminhar ao Defensor Público-Geral o processo 
administrativo disciplinar afeto à decisão deste: 

XVI - apresentar. quando requisitado pelo Defensor Público-Geral. 
relatóno estatístico sobre as atividades dos Órgãos de Atuação; 

XVII - prestar ao Defensor Público informações de caráter pessoal e 
funcional . assegurando-lhe o direito de acesso. retificação e 
complementação dos dados; 

XVIII - requisitar informações. exames. períc1as. documentos, 
diligências, certidões, pareceres técnicos e informações 
indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; 

XIX - elaborar o regulamento do estágio probatório: 
XX - propor ao Defensor Público-Geral e ao Conselho Supenor a 

expedição de instruções e outras normas administrativas, sempre que 
necessário ou conveniente ao serviço; 

XXI - convocar Defensores Públicos para deliberação sobre matéria 
administrativa ou de interesse da instituição; 

XXII - desempenhar outras atribuições previstas em lei ou no 
Regulamento Interno da Defensoria Pública. 

Parágrafo único - As anotações que importem demérito serão 
lançadas no assentamento funcional , após prévia ciência do 
interessado, permitindo-se a retificação, na forma prev1sta no art. 124 
desta lei complementar. 

Art. 35 - O Corregedor-Geral poderá ser destituído do cargo por 



deliberação do Conselho Superior, nos casos de abuso de poder, 
conduta incompatível, grave omissão nos deveres do cargo, 
assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada com 
reclusão, em decisão judicial transitada em julgado. 

Parágrafo único - O Conselho Superior dec1dirá, por maioria de 
votos, pela admissibilidade da representação para a destituição do 
Corregedor-Geral, nos casos precitados no "caput" deste artigo. desde 
que formulada pelo Defensor Público-Geral , por um terço de seus 
integrantes ou por um décimo dos membros da Defensoria Pública em 
atividade. 

Art. 36 - Autorizada a proposta de destituição do Corregedor-Geral , 
o Conselho Superior, em sessão presidida pelo Defensor Público-
Geral , constituirá, em votação secreta, comissão processante, 
integrada por três Defensores Públicos de Classe Especial, cabendo a 
Presidência ao mais antigo na referida classe. 

§ 1 o - O Corregedor-Geral da Defensoria Pública será cientificado, 
no prazo de dez dias, da aprovação da proposta de destituição, 
podendo, em quinze dias, apresentar defesa por escrito. 
pessoalmente ou por procurador, e requerer produção de provas. 

§ 2° - Não sendo apresentada defesa, o Presidente da comissão 
processante nomeará procurador para fazê-la em igual prazo. 

§ 3° - Findo o prazo, o Presidente da comissão processante 
designará a data para instrução e julgamento, nos dez dias 
subseqüentes. 

§ 4° - Na sessão de instrução e julgamento, presidida pelo Defensor 
Público-Geral, após a leitura do relatório da comissão processante, o 
Corregedor-Geral , pessoalmente ou por procurador, terá trinta minutos 
para produzir defesa oral , deliberando, em seguida, o Conselho 
Superior, pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros. 

§ 5o - A presença à sessão de instrução e julgamento será limitada 
aos membros do Conselho Superior, ao Corregedor-Geral e ao seu 
procurador. 

§ 6° - A sessão poderá ser suspensa por uma vez, pelo prazo 
máximo de dez dias, para a realização de diligência requerida pelo 
Corregedor-Geral ou por seu procurador, bem como por qualquer 
membro do Conselho Superior, desde que reputada, por maioria de 
votos, imprescindível ao esclarecimento dos fatos. 
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Art. 37 - Rejeitada a proposta de destituição ou não ating1da a 
votação prevista no § 4" do art. 36 desta lei complementar, o 
Presidente da sessão determinará o arquivamento dos autos do 
procedimento. 

Art. 38 - Aprovada a destituição, o Defensor Público-Geral fará 
publicar, no órgão oficial. em quarenta e oito horas, o inteiro teor da 
decisão profenda. da qual não caberá recurso. 

Parágrafo único - O Presidente da sessão, em cinco d1as, 
encaminhará os autos ao Governador do Estado, para que proceda à 
exoneração do Corregedor-Geral da Defensoria Pública, no prazo de 
quinze dias contados de seu recebimento. 

Art. 39 - Destituído o Corregedor-Geral da Defensoria Pública, 
proceder-se-á na forma determinada no art. 35 desta lei 
complementar. 

Art. 40 - O Corregedor-Geral ficará afastado de suas funções: 
I - após o trânsito em julgado da decisão judicial condenatória em 

caso de prática de infração penal, cuja sanção cominada seja de 
reclusão; 

11 - no procedimento de destituição, desde a aprovação do ped1do 
de autorização pelo Conselho Superior, na forma prevista no art. 35, 
parágrafo único, desta lei complementar, até a decisão final. 

Parágrafo único - O período de afastamento contará como de 
exercício do mandato. 

Capítulo 111 
Dos Órgãos de Atuação 

Seção I 
Das Defensonas Públicas do Estado 

Art. 41 - É obrigatória a instalação de Defensoria Pública em todas 
as comarcas do Estado. 

Art. 42 - Nas Defensorias Públicas com mais de um cargo de 
Defensor Público, haverá um Defensor Público como Coordenador e 
seus substitutos, designados pelo Defensor Público-Geral, 
competindo-lhes, sem prejuízo de suas funções institucionais e outras 
f1xadas pelo Conselho Supenor, especialmente: 

I - coordenar as atividades desenvolvidas pelos Defensores 
Públicos que atuem em sua área de competência; 

11 - sugerir ao Defensor Público-Geral providências para o 
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aperfeiçoamento das atividades institucionais em sua área de 
competência; 

111 - remeter, semestralmente, ao Corregedor-Geral relatório das 
atividades desenvolvidas em sua área de competência ; 

IV - promover reuniões mensais internas para a fixação de 
orientações, sem caráter vinculativo, e para deliberação sobre matéria 
administrativa, com comparecimento obrigatório. salvo motivo 
justificado; 

V - dar posse e exercício aos auxiliares administrativos nomeados 
pelo Defensor Público-Geral; 

VI - organizar os serviços auxiliares. distribuindo tarefas e 
fiscalizando os trabalhos executados; 

VIl - presidir, mediante designação do Defensor Público-Geral , 
processo administrativo disciplinar relativo a infrações funcionais dos 
seus servidores; 

VIII - fiscalizar a distribuição eqüitativa dos autos ou outro 
expediente em que deva funcionar Defensor Público; 

IX - representar a Defensoria Pública nas solenidades oficiais, em 
sua área de atuação; 

X - encaminhar aos órgãos da Administração Superior da 
Defensoria Pública sugestões para o aprimoramento dos serviços e 
solicitar os recursos necessários ao desenvolvimento de suas 
atividades; 

XI - solicitar ao Defensor Público-Geral a designação de estagiários, 
mediante requerimento de qualquer de seus integrantes; 

XII - encaminhar à Defensoria Pública-Geral sugestões para a 
elaboração do Plano Geral de Atuação da Defensoria Pública; 

XIII - redistribuir, em caso de afastamento, os pedidos e os 
processos, modificando-lhes a orientação, se necessário; 

XIV - prestar ao Defensor Público-Geral e ao Corregedor-Geral 
todas as informações pertinentes às atividades da Defensoria Pública 
em sua área de atuação; 

XV - receber reclamações contra a atuação de Defensores Públicos 
e encaminhá-las à consideração do Corregedor-Geral; 

XVI - propor, fundamentadamente , e promover, se aprovada. a 
implantação de Núcleos da Defensoria Pública, mesmo em bairros ou 
regiões, visando à desconcentração dos serviços da instituição; 



XVII - estabelecer relacionamento com os órgãos do Ministéno 
Público e do Poder Judiciário, com a finalidade de solucionar casos 
que lhe estejam afetos; 

XVIII - sugerir e encaminhar a celebração de convênios ou ajustes 
com entidades públicas ou privadas. visando à melhona e à expansão 
dos serviços da Defensoria Pública e, se implantados, exercer a 
coordenação e o controle da execução destes na área de sua 
competência; 

XIX - solicitar à Corregedoria-Geral da Defensona Pública a 
realização de correições extraordinárias, sempre que necessário, 
dando-se delas ciência ao Defensor Público-Geral ; 

XX - elaborar boletim e mapas estatísticos de processos. ações e 
atendimentos prestados. para efeito de relatórios penódicos: 

XXI - estrmular a rntegração e o intercâmbio entre órgãos de 
execução que atuem na mesma área de atividade e tenham 
atribuições comuns; 

XXII - remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos ligados à 
sua atividade; 

XXIII - estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou 
órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins; 

XXIV - organizar a biblioteca e o arquivo geral da Defensoria 
Pública, recolhendo e classificando as cópias de trabalhos elaborados 
pelos integrantes, bem como o material legislativo, doutrinário e 
jurisprudencial de interesse; 

XXV - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo 
Defensor Público-Geral. 

§ 1 o - O Coordenador exercerá suas atriburções pelo período de um 
ano, permitida uma recondução. 

§ 2~ - As funções de Defensor Público Coordenador serão 
consideradas para apuração de mérito na ocasião da promoção. 

§ 3 - As funções de que trata este artigo poderão ser delegadas a 
outro Defensor Público. mediante comunicação ao Defensor Público-
Geral. 

Art. 43 - As Defensonas Públicas poderão ser agrupadas em 
regiões, sob a coordenação de um Defensor Público. nos termos do 
Regulamento Interno. 

Seção 11 



Dos Núcleos da Defensoria Pública 
Art. 44 - Os Núcleos da Defensoria Pública são compostos de 

Defensores Públicos e dos serviços auxiliares necessários ao 
desempenho das funções. 

§ 1 c - Em cada Núcleo, servirá pelo menos um membro da 
Defensoria Pública. 

§ 2° - Os Núcleos serão especializados, podendo ser judiciais ou 
extrajudiciais, observado o disposto no Regulamento Interno. 

§ 3c - A criação, a modificação e a extinção dos Núcleos serão 
fixadas mediante proposta do Defensor Público Coordenador 
aprovada pelo Defensor Público-Geral. 

§ 4° - O Regulamento Interno disporá sobre os critérios de divisão 
dos serviços dos Núcleos. 

Capítulo IV 
Dos Órgãos d~ Execução 

Seção Unica 
Dos Defensores Públicos 

Art. 45 - Aos Defensores Públicos do Estado incumbe o 
desempenho das funções de orientação, postulação e defesa dos 
direitos e interesses dos necessitados, cabendo-lhes especialmente: 

I - tentar a composição amigável das partes antes de promover a 
ação, quando ju lgar conveniente; 

11 - postular a concessão de gratuidade de justiça para os 
necessitados, na forma da lei; 

111 - praticar os atos inerentes à postulação e à defesa dos direitos 
dos necessitados. providenciando para que os feitos tenham normal 
tramitação e, quando cabível, interpor recurso para qualquer grau de 
jurisdição; 

IV - defender, nos processos criminais, o réu que não tenha 
defensor constitu ído. inclusive o revel ; 
V- patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública; 
VI - patrocinar ação civi l e ação civil "ex delicto"; 
VIl - patrocinar defesa em ação penal: 
VIII - patrocinar defesa em ação civil e reconvir; 
IX- exercer a defesa da criança e do adolescente , em especial nas 

hipóteses previstas no art. 227 da Constituição da República; 
X - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou 
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administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla 
defesa, com recursos e meios a ela inerentes: 

XI - patrocinar os direitos e mteresses do consumidor lesado; 
XII- atuar junto aos Juizados Especiais; 
XIII - exercer a função de Curador de Ausentes e Especial, salvo 

quando a lei atribuir expressamente a outrem: 
XIV - representar ao Ministério Público em caso de sevícias ou 

maus-tratos à pessoa do defendendo; 
XV - atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, 

visando a assegurar à pessoa. sob qualquer circunstância, o exercício 
dos direitos e das garantias 1nd1viduais: 

XVI - requerer a transferência de preso para local adequado, 
quando necessário; 

XVII - diligenciar as medidas necessárias ao assentamento de 
registro civil de nascimento de criança ou adolescente; 

XVIII - supervisionar e fiscalizar, sob a coordenação dos órgãos 
superiores, o desempenho do estagiário designado para seu auxiliar 
nos serviços forenses, avaliando-o. ao final do estágio, na forma do 
regulamento; 

XIX - exercer, mediante designação do Defensor Público-Geral , a 
Coordenadoria de Núcleo da Defensoria Pública e outros cargos de 
confiança da instituição; 

XX- integrar comissão de processo administrativo disciplinar; 
XXI - requisitar a instauração de inquérito policial e diligências 

necessárias à apuração de crime de ação penal pública; 
XXII - patrocmar ação civil pública, nos termos da le1; 
XXIII - patrocinar ação popular, mandado de InJunção e mandado de 

segurança; 
XXIV - exercer outras atribuições definidas em lei ou ato normativo, 

desde que afetas à sua área de atuação. 
Parágrafo único - O Defensor Público-Geral poderá designar outro 

Defensor Público para funcionar em feito determinado de atribuição do 
titular, com a concordância deste. 

Título IV 
Do Pessoal e da Carreira de Defensor Público 

Capítulo I 
Do Pessoal e dos Cargos 
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Art. 46 - O quadro de carreira da Defensoria Pública é integrado 

por novecentos e dezoito cargos efetivos d1stnbuidos em classes na 
forma do Anexo I desta lei complementar. 

Parágrafo único - O provimento dos cargos previstos no ··capuf' 
deste artigo fica condicionado ao preenchimento das condições 
previstas pela Lei Complementar Federal n 1 01 , de 4 de maio de 
2000, e pela lei orçamentária anual. 

Art. 47 - As promoções na carreira da Defensona Pública serão 
precedidas da adequação da lista de ant1gü1dade aos critérios de 
desempate estabelecidos nesta lei complementar. 

Capítulo 11 
Do Ingresso na Carre1ra 

Art. 48 - O ingresso na carre1ra de Defensor Público. no cargo de 
Defensor Público Substituto, dar-se-á med1ante aprovação em 
concurso público de provas e títulos, obedecida a ordem de 
classificação. 

Seção I 
Da Nomeação. da Posse e do Exerc1cio 

Art. 49 - O candidato aprovado no concurso de 1ngresso na carreira 
será nomeado para o cargo de Defensor Público Substituto. com as 
prerrogativas, as vedações, os impedimentos, o subsídio e as 
vantagens de caráter indenizatório do Defensor Público de Primeira 
Classe, respeitada a ordem de classificação e o número de vagas 
existentes. 

Art. 50 - Após a nomeação, os candidatos serão empossados, com 
imed1ato exercício, perante o Conselho Superior, em sessão 
extraordinária realizada no prazo de trinta dias. 

§ 1 - O candidato nomeado tomará posse, com imediato exercício, 
no prazo de trinta d1as contado da data da nomeação, prorrogável , por 
igual período, mediante requerimento dirigido ao Defensor Público-
Geral. 

§ 2 - O candidato nomeado deverá apresentar declarações de bens 
relativas aos dois últimos exercícios fiscais e. no ato da posse, prestar 
o compromisso de desempenhar, com retidão. as funções do cargo e 
de cumprir a Constituição e as le1s. 

§ 3 - O candidato nomeado que não comparecer à posse prevista 
no ··caput" deste artigo será empossado na forma disposta no art. 28, 



inc1so XXIV. desta lei complementar. 
§ 4 - Caso a posse não ocorra no prazo previsto por ausência do 

nomeado, a nomeação caducará automaticamente, e será decretada 
a perda do cargo em ato do Defensor Público-Geral. 

§ 5 - O candidato aprovado poderá renunciar à nomeação 
antecipadamente ou até o termo final do prazo de posse. caso em 
que. optando. será deslocado para o último lugar da lista de 
classificados. 

§ 6 - O Defensor Público em estágio probatório exercerá suas 
funções em qualquer órgão de atuação no Estado. 

Seção 11 
Do Estágio Probatório 

Art. 51 - O Defensor Público Substituto, a contar da data em que 
entrar em exercício, submeter-se-á a estágio probatório pelo prazo de 
três anos. durante o qual será avaliada. em caráter permanente. pela 
Corregedoria-Geral da Defensoria Pública a conven1enc1a da 
permanência e da confirmação na carreira , observado o seguinte: 

I - Idoneidade moral no âmbito pessoal , profissional e familiar; 
11- conduta compatível com a dignidade do cargo; 
111 - dedicação e exação no cumprimento dos deveres e das funções 

do cargo; 
IV - eficiência, pontualidade e assiduidade no desempenho de suas 

funções; 
V - presteza e segurança nas manifestações processuais; 
VI - referências em razão da atuação funcional ; 
VIl- publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos. inclusive 

premiação obtida; 
VIII - atuação em órgão de atuação da Defensoria Pública que 

apresente dificuldade no exercício das atribuições; 
IX- contribuição para a melhoria dos serviços da instituição; 
X - mtegração comunitária no que est1ver afeto às atribuições do 

cargo; 
XI - freqüência a cursos de aperfeiçoamento. 
§ 1 - Durante o triênio a que se refere este artigo. a atuação do 

membro da Defensoria Pública será. a1nda, acompanhada e avaliada 
pela Corregedoria-Geral. por meio de inspeções. correições, análise 
de trabalhos remetidos e outros meios a seu alcance. 



2lJ7 
§ 2 - A permanência na carreira e a confirmação do membro da 

Defensoria Pública serão deliberadas pelo Conselho Superior, na 
forma desta lei. 

Subseção Única 
Do Acompanhamento do Estágio Probatório 

Art. 52 - O Corregedor-Geral da Defensoria Pública, para os fins do 
disposto no art. 28, inciso XXI , designará uma comissão para 
acompanhamento e avaliação individual de estágio probatório do 
membro da Defensoria Pública. 

§ 1 o - A comissão de que trata o "caput" será composta pelo 
Corregedor-Geral, que a presidirá. e por, pelo menos, dois Defensores 
Públicos em exercício há mais de cinco anos. 

§ 2° - Durante o período de estágio probatório, será aprofundada a 
investigação relativa aos aspectos moral, pessoal. profissional e 
familiar do membro da Defensoria Pública. valendo as conclusões 
como subsídio para a decisão do Conselho Superior da Defensoria 
Pública. 

§ 3° - O membro da Defensoria Pública deverá encaminhar à 
comissão relatórios trimestrais de atividades, instruídos com peças 
jurídicas, abrangendo as diversas áreas de atuação, na forma que 
dispuser o Regulamento Interno respectivo. 

§ 4° - O Corregedor-Geral e a comissão designada poderão 
requisitar ao membro da Defensoria Pública em estágio probatório 
cópias de trabalhos referidos nos relatórios trimestrais e não 
encaminhados. 

Art. 53 - O Corregedor-Geral da Defensoria Pública poderá, a 
qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação dos membros da 
comissão, impugnar, fundamentadamente, a permanência do 
Defensor Público na carreira. 

§ 1 o - O interessado será intimado pessoalmente para. em dez dias, 
oferecer alegações e produzir provas, observado o disposto nos arts. 
28, inciso XXI ; 54, parágrafo único; 55 e 57, §§ 1 o a 3°, desta lei 
complementar. 

§ 2" - Não sendo encontrado ou havendo fundada suspeita de 
ocultação, a intimação far-se-á por meio de publicação no órgão oficial 
dos Poderes do Estado. 

§ 3° - Acolhida a impugnação pelo Conselho Superior, o Defensor 



Público será exonerado por ato do Defensor Público-Geral . 
cabendo da decisão recurso ao Conselho Superior. no prazo de c1nco 
dias. 

§ 4 - Rejeitada a impugnação, o membro da Defensoria Pública 
permanecerá em estágio probatório, na forma desta le1. 

§ 5 - Não sendo impugnado o estág1o probatório, o Corregedor-
Geral designado para presidir a comissão poderá sugerir ao Defensor 
Público-Geral , até cento e vinte dias antes do término do estágio 
probatório, a confirmação do membro da Defensoria Pública na 
carreira, servindo a manifestação como subsídio ao Conselheiro 
designado, nos termos do art. 55,§ 2" , desta lei complementar. 

Art. 54 - Fica suspenso, até o definitivo julgamento. o período de 
estágio probatório do membro da Defensoria Pública no caso de 
impugnação à sua permanência na carreira. 

Parágrafo único - O Defensor Público Substituto somente poderá 
afastar-se do exercício do cargo por motivo de férias ou licença para 
tratamento de saúde. caso em que o estág1o não se suspende. 

Seção 111 
Da Confirmação na Carreira 

Art. 55 - A conveniência da confirmação na carreira do Defensor 
Público em estágio probatório será examinada por integrante do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, designado mediante a 
distribuição dos relatórios. 

§ 1 o - O Corregedor-Geral, até noventa dias antes do término do 
estágio probatório, apresentará ao Conselho Superior relatório da 
atuação do Defensor Público Substituto, emitmdo parecer sobre sua 
confirmação. 

§ 2 - O Conselheiro designado deverá, até sessenta dias antes do 
término do estágio probatório, em exposição fundamentada e instruída 
com os documentos necessános. propor ou não a confirmação na 
carre1ra do Defensor Público em estágio probatório. 

Art. 56 - Caso o Conselheiro designado, com base em avaliação 
especial procedida pela comissão de que trata o art. 91 desta lei 
complementar, proponha ao Conselho Superior a exoneração do 
Defensor Público em estágio probatório, terá este dez dias para 
oferecer alegações e provas. 

§ 1 - O Interessado será intimado pessoalmente. e. não sendo 
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encontrado ou havendo fundada suspe1ta de ocultação. será a 
int1mação efetivada por me1o de publicação no órgão oficial dos 
Poderes do Estado. 

§ 2c - O Conselho Superior, na primeira reunião subseqüente, 
decidirá acerca da proposta de exoneração pelo voto de dois terços 
de seus membros. 

§ 3 - Quando o Conselho Superior decidir pela não-confirmação do 
Defensor Público no cargo, ou não havendo defesa, o Defensor 
Público-Geral procederá a sua exoneração. 

Art. 57 - Ficam suspensos, automaticamente, até o definitivo 
julgamento, o exercício funcional e o período de estágio probatório do 
Defensor Público Substituto, quando houver impugnação pelo 
Conselheiro designado. 

§ 1 - Propondo o Conselheiro a confirmação na carreira do membro 
da Defensoria Pública, suspende-se, automaticamente, o período de 
estág1o probatório. até o defm1tivo JUlgamento pelo Conselho Superior 
da Defensoria Pública. 

§ 2 - O tempo de suspensão do exercício funcional será contado 
para todos os efeitos legais, em caso de confirmação. 

§ 3 - Se a decisão for pela confirmação, compete ao Defensor 
Público-Geral expedir o respectivo ato declaratóno, no qual constará a 
sua nova condição como Defensor Público de Classe I, além de 
titularidade no órgão de atuação em que estiver exercendo as suas 
atribuições, salvo se neste existir titular, ainda que licenciado ou 
afastado. 

§ 4., - Caso o Defensor Público confirmado não puder ser 
titularizado em seu órgão de atuação, será designado para exercer as 
suas atribuições em outro órgão. 

Capítulo 111 
Da Carreira e dos Cargos 

Art. 58 -A carre1ra de Defensor Público estável é constituída de três 
classes, denominadas: 

I - Defensor Público de Primeira Classe (inicial) ; 
11 - Defensor Público de Segunda Classe (intermediária); 
111- Defensor Público de Classe Especial (final). 
Parágrafo único - O quantitativo de cargos de Defensores Públicos 

é o constante no Anexo I desta lei complementar. 



Capítulo IV 
Da Vacância e das Formas de Provimento Derivado 

Seção I 
Das Disposições Preliminares 
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Art. 59 - Na existência de vaga. o Defensor Público-Geral fará 
publicar. no órgão ofic1al dos Poderes do Estado, edital para 
provimento da vaga. 

Parágrafo único - O Regulamento Interno disciplinará os requisitos 
do edital de promoção ou remoção e os critérios de votação. 
observado o disposto nesta lei complementar. 

Seção 11 
Da Promoção 

Art. 60 - A promoção na carreira de Defensor Público será efetivada 
por ato do Defensor Público-Geral . observados. alternadamente. os 
critenos de antiguidade e merecimento, observando este a lista 
tríplice, decorrido o interstício de três anos de efetivo exercício na 
classe. 

§ 1- - Na promoção por merecimento de que trata o ··caput" deste 
art1go. o Defensor Público-Geral deverá levar em consideração a 
eficiência e a produtividade no exercício das atribuições inerentes ao 
cargo. 

§ 2~ - Dispensar-se-á o prazo de interstício previsto no .. caput" deste 
art1go se não houver quem preencha tal requisito ou se quem o 
preencher não se inscrever para a promoção. 

Subseção I 
Da Antigüidade 

Art. 61 -A ant1güidade. para efeito de promoção, será determinada 
pelo tempo de efetivo exercício na classe. independentemente de 
inscrição, Importando interrupção de contagem de tempo o 
afastamento ou a licença do cargo, salvo por motivo de: 

I - férias; 
11 - licença: 
a) para tratamento de saúde; 
b) por motivo de doença em pessoa da família ; 
c) à gestante; 
d) paternidade; 
e) em caráter especial; 



f) para casamento: 
g) por luto; 
111 - período de trânsito ; 
IV- prestação de serviço militar e outros obrigatórios por lei ; 
V- exercício de mandato eletivo ou da entidade de classe; 
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VI - exercício, no âmbito da Defensoria Pública, de cargos em 
comissão ou função de assessoria; 

VI l - em outros casos previstos em lei. 
Art. 62 - Ocorrendo empate na classificação por antigüidade, terão 

preferência sucessivamente: 
I - o que for mais antigo na carreira da Defensoria Pública; 
li- o que tiver mais tempo de serviço público estadual; 
111 - o que tiver mais tempo de serviço público; 
IV - o que tiver obtido melhor classificação no concurso para 

ingresso na carreira: 
V- o que tiver mais idade. 

Subseção 11 
Do Merecimento 

Art. 63 - Poderá concorrer à promoção por merecimento o membro 
da Defensoria Pública que: 

I - requeira sua inscrição no prazo de quinze dias a contar da 
publicação, no órgão oficial dos Poderes do Estado, do aviso de 
existência de vaga, constando no requerimento estar com o serviço 
em dia: 

11 - não esteja em disponibilidade cautelar ou decorrente de punição; 
111 - não tenha sofrido penalidade disciplinar nos doze meses 

anteriores à formação da lista nem esteja submetido a processo 
disciplinar ou administrativo; 

IV - não esteja respondendo a ação penal por infração cuJa sanção 
cominada seja de reclusão nem esteja cumprindo pena imposta; 

V - não se tenha afastado do exercício das funções nos últimos dois 
anos ou a ele retornado nos últimos seis meses, ressalvadas as 
hipóteses relacionadas nos incisos do art. 61 desta lei complementar; 

VI - não tenha dado causa, injustificadamente, a adiamento de 
audiência, no período de doze meses anteriores ao pedido, e assim o 
declarar expressamente no requerimento de inscrição; 

VIl - não esteja em estágio probatório. 
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Art. 64 - A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice 
para cada vaga, elaborada pelo Conselho Superior da Defensoria 
Pública, em sessão aberta e com voto oral. 

§ 1 o - Serão incluídos na lista tríplice os nomes votados pela maioria 
absoluta, realizando-se tantos escrutínios quantos necessários. 

§ 2° - A lista de promoção por merecimento poderá conter menos de 
três nomes. se não houver remanescente da classe com o requis1to do 
interstício. 

§ 3° - A lista tríplice será acompanhada do histórico funcional dos 
candidatos, com a indicação dos votos obtidos, o escrutínio e a 
menção de entradas em listas anteriores. 

§ 4"' - E obrigatória a promoção por merec1mento do membro da 
Defensona Pública que figurar na lista pela terceira vez consecutiva 
ou pela quinta vez alternada. 

§ s- - Em caso de haver mais de um candidato à promoção 
compulsória, o desempate far-se-á pelo critério estabelecido no art. 62 
desta lei complementar. 

Art. 65 - O Conselho Superior fixará os critérios para aferição do 
merecimento, considerando especialmente: 

I - o aprimoramento intelectual e cultural em cursos de 
aperfeiçoamento de natureza jurídica, promovidos pela Defensoria 
Publica ou por estabelecimento de ensino superior oficialmente 
reconhecido, compreendendo, necessariamente , as seguintes 
atividades: 

a) apresentação de trabalho escrito sobre assunto de relevância 
JUndica; 

b) defesa oral do trabalho que tenha sido aceito por banca 
examinadora; 

11 - a contribuição à organização e à melhona dos serviços da 
Defensoria Pública. 

Art. 66 - Serão observados, além dos requisitos legais para a 
promoção, os seguintes critérios: 

I - operosidade, assiduidade e dedicação ao exercício do cargo; 
11 - presteza e segurança nas manifestações processuais; 
111- condutas pública e particular ilibada; 
IV - conceito atribuído aos assentamentos funcionais, na forma do 

Regulamento Interno; 



V- referências em razão da atuação funcional; 
VI - publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos e 

premiação obtida; 
VIl -atuação em Núcleo que apresente dificuldade ao exercício das 

atribuições; 
VIII - contribuição à melhoria dos serviços da instituição e do 

Núcleo. 
Art. 67 - O Defensor Público-Geral promoverá, no prazo de quinze 

dias contados do recebimento do expediente, os indicados à 
promoção por antigüidade ou por merecimento. 

Parágrafo único - A promoção realizada após o prazo fixado neste 
artigo retroagirá ao dia seguinte de seu vencimento. 

Capítulo V 
Da Inamovibilidade e da Remoção 

Art. 68 - Os membros da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais são inamovíveis, salvo se apenados com remoção 
compulsória, na forma desta lei complementar. 

Art. 69 - A remoção será voluntária ou por permuta , sempre entre 
membros da mesma classe. 

Art. 70 - A remoção compulsória somente será aplicada com prévio 
parecer do Conselho Superior, assegurada ampla defesa em processo 
administrativo disciplinar. 

Art. 71 - A remoção voluntária far-se-á mediante requerimento ao 
Defensor Público-Geral nos quinze dias seguintes à publicação do 
edital , no órgão oficial dos Poderes do Estado, do aviso da existência 
da vaga. 

§ 1 o - Findo o prazo fixado neste artigo e havendo mais de um 
candidato à remoção, será removido o mais antigo na classe e, 
ocorrendo empate, sucessivamente. o mais antigo na carreira, no 
serviço público do Estado, no serviço público em geral, o mais idoso e 
o mais bem classificado no concurso para ingresso na Defensoria 
Pública. 

§ 2° - A remoção precederá o preenchimento da vaga por 
promoção. 

§ 3° - Dar-se-á a remoção voluntária, independentemente de vaga, 
para acompanhar cônjuge ou companheiro ocupante de cargo público 
efetivo, nos termos do Regulamento Interno. 
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Art. 72 - A remoção por permuta será concedida mediante 

requenmento do interessado. atendida a conveniência do serviço. 
§ 1 c - A remoção por permuta somente será deferida após um ano 

de exercício como Defensor Público de Primeira Classe (inicial). 
§ 2 - Presume-se inconveniente ao serviço a remoção por permuta 

quando um dos Defensores Públicos estiver às vésperas de 
aposentadoria ou de exoneração do cargo a pedido. 

§ 3 - No caso do § 2 . sem prejuízo de penalidade disciplinar. o 
Conselho Superior revogará , obrigatonamente, a remoção por 
permuta. 

§ 4 - O ato de remoção é de competência do Defensor Público-
Geral. 

Título V 
Das Garantias e das Prerrogativas 

Capítulo I 
Das Garantias 

Art. 73- O Defensor Público goza das seguintes garantias: 
I - independência funcional no desempenho de suas atribuições; 
11 - inamovibilidade; 
111 - irredutibilidade de subsídio, fixado nos termos da Constituição 

da República; 
IV- estabilidade, nos termos desta lei complementar. 
§ 1 - O membro da Defensoria Pública confirmado no cargo nos 

termos do art. 57, § 3°, desta lei complementar somente poderá ser 
demitido em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou em 
procedimento disciplinar administrativo. assegurada a ampla defesa, 
em qualquer hipótese. 

§ 2"' - Em caso de extinção do órgão de execução, mudança da 
sede do Núcleo de atuação ou da comarca será facultada ao Defensor 
Público a remoção para outro Núcleo ou comarca ou obter a 
disponibilidade com subsidio proporcional ao tempo de serviço, até o 
seu adequado aproveitamento em outro cargo, e a contagem do 
tempo de serviço como se em exercício estivesse. 

Capítulo 11 
Das Prerrogativas 

Art. 74- São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais no exercício de suas atribuições: 
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I - receber intimação pessoal em qualquer processo ou grau de 
jurisdição. mediante entrega dos autos com v1sta, contando-se-lhe em 
dobro todos os prazos; 

11 - não ser preso senão por ordem JUdiCial escrita, salvo em 
flagrante, caso em que a autoridade fará imediatamente comunicação 
ao Defensor Público-Geral; 

111 - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado-
Maior, com instalações e comodidades cond1gnas e com privacidade , 
e. após sentença condenatória transitada em Julgado, ser recolhido 
em dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser 
cumprida a pena; 

IV- comunicar-se, pessoal e reservadamente. com seus assistidos. 
mesmo sem designação, quando estes se acharem presos; 

V - ter vista pessoal dos processos jud1c1a1s, em cartóno ou na 
repartição competente, fora dos cartónos e das secretarias, 
ressalvadas as vedações legais, ou retirá-los pelos prazos legais; 

VI -examinar autos de processos em andamento ou findos; 
VIl - examinar. em qualquer repart1ção policial. mesmo sem 

designação, autos de flagrante e de 1nquénto. findos ou em 
andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo cop1ar peças 
e tomar apontamentos; 

VIII - manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio 
de cota, com assinatura devidamente identificada ; 

IX - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes, civis e 
militares, exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, 
documentos, informações, esclarecimentos e providências; 

X - receber, no prazo de quarenta e oito horas, cópia dos autos de 
prisão em flagrante ratificados, em que o conduzido não tenha sido 
assistido por advogado; 

XI - representar a parte em feito administrativo ou judicial , 
independentemente de mandato, ressalvados os casos para os qua1s 
a le1 exija poderes especiais, em qualquer grau de JUrisdição; 

XII - validar, para o efeito de instrução processual , cópias de 
documentos originais devidamente conferidos: 

XIII - expedir notificação para o fiel desempenho de suas 
atribuições; 

XIV - deixar de patrocinar ação quando ela for manifestamente 



incabível ou inconveniente aos interesses da parte sob seu 
patrocínio, comun1cando o fato ao Defensor Público-Geral , com as 
razões de seu proceder; 

XV - receber o mesmo tratamento reservado aos magistrados. aos 
membros do Ministério Público e aos dema1s titulares de cargos das 
funções essenciais à justiça; 

XVI - ser ouvido como testemunha em qualquer processo ou 
procedimento. em dia. hora e local previamente ajustados com a 
autoridade competente; 

XVII - usar insígnias e vestes talares pnvativas da Defensoria 
Pública. de acordo com os modelos oficiais aprovados no 
Regulamento Interno; 

XVIII - ter carteira de identidade funcional, expedida pela própna 
Instituição, conforme modelo aprovado pelo Defensor Público-Geral . 
de uso obrigatório no exercício de suas atividades. 

Título VI 
Do Subsídio 

Capítulo I 
Do Subsídio e das Vantagens 

Seção Única 
Dos Cargos de Provimento Efetivo da Carreira 

Art. 75 - O subsídio do membro da Defensoria Pública é fixado nos 
termos dos arts. 39, § 4 , e 135, da Constituição da República, 
mediante lei de iniciativa do Governador do Estado. 

Parágrafo único - Até a promulgação da lei de que trata o "caput" , 
f1ca mantida a remuneração v1gente do Defensor Público, constitu ída 
de vencimentos, adicionais e gratificações. previstos em le1s 
específicas, e as seguintes vantagens: 

I - ajuda de custo para despesas de transporte e mudança; 
11 - salário-família; 
11 I - diárias; 
IV - representação; 
V- gratificação pela prestação de serviço especial ; 
VI - gratificação pelo efetivo exercício em comarca de difícil acesso. 

assim defin1do pela lei de organização judic1ána: 
VIl - gratificação especial de Natal; 
VIII- um terço da remuneração. em razão de fénas. 



Capítulo 11 
Dos Direitos 

Seção I 
Disposições Preliminares 
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Art. 76 - Além do subsídio a ser estabelecido em lei, são 
assegurados aos membros da Defensoria Pública os seguintes 
direitos: 

I - férias e férias-prêmio: 
li - licenças e afastamentos; 
111 -aposentadoria; 
IV -direito de petição. 
Art. 77 - São considerados como de efetivo exercício, para todos os 

efeitos legais, os dias em que o membro da Defensoria Pública estiver 
afastado de suas funções em razão de: 

I - licença prevista nesta lei complementar; 
11 -férias; 
111 -período de trânsito; 
IV - disponibilidade remunerada, em caso de afastamento 

decorrente de processo administrativo disciplinar, exceto para 
promoção; 

V - designação do Defensor Público-Geral para a realização de 
atividade de relevância para a instituição; 

VI - exercício de mandato eletivo de associação representativa da 
classe. 

Seção 11 
Das Férias 

Art. 78 - O Defensor Público gozará de férias individuaiS de vinte e 
cinco dias úteis por ano. 

§ 1 o - As férias não gozadas por conveniência do serviço poderão 
sê-lo, cumulativamente, em período posterior, não excedendo cada 
etapa de gozo a dois períodos de vinte e cinco dias úteis cada um. 

§ 2° - As férias poderão ser gozadas em dois períodos, um dos 
quais com duração mínima de dez dias úteis, de acordo com o 
interesse do serviço. 

§ 3° - Não poderá entrar em gozo de férias o Defensor Público com 
autos em seu poder por tempo excedente ao prazo legal ou em falta 
com tarefa que lhe tenha sido previamente atribuída. 



Título VIl 
Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos 

Capítulo I 
Dos Deveres 

Art. 79- São deveres do membro da Defensona Pública: 
I - residir na localidade onde exerce suas funções. salvo as 

exceções previstas nesta le1: 
11 - comparecer dianamente. durante o horano normal do 

expediente, à sede do órgão onde funcione, exercendo os atos do seu 
ofício; 

111 -ter 1rrepreens1vel conduta, pugnando pelo prestíg1o da just1ça e 
velando pela dignidade de suas funções: 

IV - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os 
serviços a seu cargo e os que. na forma da lei. lhes sejam atribuídos 
pelo Defensor Público-Geral; 

V - desempenhar com eficiência e produtividade as atribuições 
inerentes ao cargo; 

VI - representar ao Defensor Público-Geral sobre as Irregularidades 
de que t1ver c1ênc1a em razão de seu cargo; 

VIl - prestar as informações solicitadas pelos órgãos da 
administração superior da Defensoria Pública, quando solicitadas; 

VIII - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, 
quando for obrigatóna a sua presença; 

IX- respeitar as partes e tratá-las com urbanidade; 
X- declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei; 
XI - manter sigilo funcional quanto à maténa dos procedimentos em 

que atuar, especialmente nos que tramitam em segredo de justiça; 
XII - velar pela boa aplicação dos bens confiados à sua guarda; 
XII I - sugerir ao Defensor Público-Geral providências tendentes à 

melhoria dos serv1ços no ãmbito de sua atuação; 
XIV - interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou 

tribunal e promover revisão criminal, sempre que encontrar 
fundamentos na lei. jurisprudência ou prova dos autos: 

XV - apresentar relatóno mensal das atividades desenvolvidas e 
tramitação dos processos e das tarefas que lhe forem atribuídas, com 
sugestões para o aprimoramento dos serviços; 

XVI - exercer. mediante designação do Defensor Público-Geral, a 



coordenadona de órgão de atuação da Defensona Pública e outros 
cargos de confiança da instituição: 

XVII- rntegrar comissão de processo adm1n1strat1vo disciplinar: 
XVIII - permanecer no fórum ou nos locais destinados aos órgãos 

de atuação, em horário necessário ou conveniente ao desempenho de 
sua função, salvo nos casos de realização de diligência indispensável 
ao exercício de atribuições: 

XIX - representar à autoridade competente quando, no exercício de 
suas atribuições, tiver conhecimento da prát1ca de infração penal; 

XX - indicar seu nome e sua condição de Defensor Público, bem 
como sua matrícula na instituição, em todos os documentos assinados 
por ele, no exercício de suas atribuições: 

XXI - manter um arquivo com cópias de manifestações processuais 
no órgão de atuação da Defensona Pública e outros atos praticados 
no exercício do cargo; 

XXII- obedecer aos atos normativos regularmente expedidos. 
Capítulo 11 

Das Proib1ções 
Art. 80 - Além das proibições normais decorrentes do exercício de 

cargo público, aos membros da Defensona Pública é vedado 
especialmente: 

I - exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais; 
11 - aceitar cargo, exercer função pública ou mandato não 

legalmente autorizado; 
111 - requerer, advogar ou praticar, em juízo ou fora dele, atos que 

colidam com as funções inerentes ao seu cargo ou com os preceitos 
éticos de sua profissão; 

IV - empregar, em qualquer expediente of1cial, expressões ou 
termos InJuriosos: 

V -adotar postura incompat1vel com a dign1dade do cargo: 
VI -valer-se da qualidade de Defensor Público para obter vantagens 

indevidas; 
VIl- receber. a qualquer título e sob qualquer pretexto. em razão de 

suas atribuições, custas processuais, percentagens ou honorários. 
salvo de sucumbência; 

VI II - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial , 
exceto como cotista ou acionista; 
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IX- revelar segredo que conheça em razão do cargo; 
X - exercer atividade político-partidária enquanto atuar na Just1ça 

Eleitoral. 
Capítulo 111 

Dos Impedimentos 
Art. 81 -É defeso ao Defensor Público exercer as suas funções em 

processo ou procedimento: 
I- em que seja parte ou, de qualquer forma , interessado; 
11 - em que haja atuado como advogado da parte, Perito, Juiz, 

membro do Ministério Público, autoridade policial, Escrivão de Polícia. 
Aux11iar de Justiça ou testemunha; 

111 - em que for interessado cõnjuge ou companheiro, parente 
consangüíneo ou afim , em linha reta, ou na colateral , até o terceiro 
grau : 

IV - no qual haja postulado como advogado de qualquer das 
pessoas mencionadas no inciso 111 deste artigo; 

V - em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso 111 deste 
artigo atue ou haja atuado como magistrado, membro do Ministéno 
Público, autondade policial , Escrivão de Polícia ou Auxiliar de Justiça: 

VI - em que houver dado para a parte contrária parecer verbal ou 
escrito sobre o objeto da demanda. 

Art. 82 - Os membros da Defensoria Pública não podem participar 
de comissão, banca de concurso ou de qualquer decisão quando o 
julgamento ou a votação disser respeito às pessoas mencionadas no 
inciso 111 do art. 81 . 

Título VIII 
Da Responsabilidade Funcional 

Capítulo I 
Do Regime Disciplinar 

Art. 83 - Pelo exercício irregular de suas funções , o Defensor 
Público responde civil, penal e administrativamente. 

Parágrafo un1co Qualquer pessoa pode representar ao 
Corregedor-Geral sobre os abusos, os erros ou as omissões do 
membro da Defensoria Pública. 

Art. 84 -A apuração da responsabilidade do membro da Defensoria 
Pública dar-se-á por me1o de procedimento determinado pelo 
Defensor Público-Geral. na forma desta lei complementar. 
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Art. 85 - A atividade funcional do membro da Defensoria Pública 

estará sujeita a inspeção permanente, por meio de correição ordinária 
ou extraordinária. 

§ 1 o - A correição ordinária será realizada anualmente pelo 
Corregedor-Geral, para verificar a eficiência e a assiduidade no 
serviço. 

§ 2" - A correição extraordinária será realizada pelo Corregedor-
Geral, visando ao fim específico de interesse do serviço. 

Art. 86 - Cabe ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública, 
concluídas as correições de que trata o art. 85, apresentar ao 
Defensor Público-Geral o relatório dos fatos apurados, com a 
indicação das providências a serem adotadas. 

Capítulo 11 
Das Infrações, das Penalidades e da Prescrição 

Seção I 
Das Infrações 

Art. 87 - Constituem infrações disciplinares dos membros da 
Defensoria Pública, além de outras definidas em lei: 

I - violação dos deveres funcionais e das vedações previstas nos 
arts. 80 a 82 desta lei complementar; 

11 - prática de crime contra a administração pública; 
111 -ato de improbidade administrativa; 
IV- abandono de cargo. 
Parágrafo único - Considera-se abandono do cargo a ausência do 

Defensor Público ao serviço, sem causa justificada. por mais de trinta 
dias consecutivos ou noventa dias intercalados, no período de doze 
meses. 

Seção 11 
Das Penalidades 

Art. 88 - Os membros da Defensoria Pública estão sujeitos às 
seguintes penalidades, que constarão em seus assentos profissionais: 

I - advertência; 
li - suspensão por até noventa dias; 
111 - remoção compulsória; 
IV - demissão; 
V- cassação de aposentadoria. 
§ 1 o - Aplica-se a pena de advertência às infrações disciplinares 



previstas nesta lei complementar não punidas com sanção 
específica. 

§ 2 -O membro da Defensoria Publica que praticar 1nfração punível 
com remoção compulsóna ou demissão não poderá aposentar-se até 
o trânsito em julgado do procedimento administrativo diSCiplinar. salvo 
por implemento de idade. 

Art. 89 - Considera-se reincidência. para os efeitos desta lei 
complementar. a prática de nova infração dentro do tempo ex1g1do 
pelo art. 97, incisos I a 11 1, contando-se pela metade do ato que lhe 
tenha 1mposto a pena disciplinar. 

Art. 90 - Na aplicação das penas disciplinares. cons1derar-se-ão os 
antecedentes do membro da Defensoria Pública, a natureza e a 
gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os 
danos que dela resu ltaram ao serviço e à dignidade da instituição. 

Art. 91 - São competentes para impor as penalidades de que trata 
esta seção: 

I - O Governador do Estado, nos casos de demissão e de cassação 
de aposentadoria; 

11 - O Defensor Público-Geral, nos demais casos. 
§ 1 o - Nenhuma penalidade será apl icada sem que se garanta o 

contraditório e a ampla defesa ao membro da Defensoria Pública, com 
os meios e recursos a ela inerentes. sendo obrigatória a instauração 
de processo administrativo disciplinar. 

§ 2 - As penas disciplinares serão aplicadas cumulativamente em 
caso de concurso de infrações, salvo quando, em razão de 
reincidência, esta implicar sanção mais grave. 

Subseção I 
Da Advertência 

Art. 92 - A pena de advertência será aplicada reservadamente e por 
escrito. nos casos de VIolação dos deveres e das proibições funcionais 
e nos casos de desempenho e produtividade insuficientes, apurados 
nos termos do regulamento, quando o fato não justificar a imposição 
de pena mais grave. 

Subseção 11 
Da Suspensão 

Art. 93 - A suspensão por até noventa dias será aplicada quando 
houver reincidência em falta punida com advertência ou quando a 



infração dos deveres e das proib1ções funcionais. por sua 
grav1dade. justificar a sua imposição. 

§ 1 - Enquanto durar. a suspensão importa na perda do subsídio 
inerente ao exercício do cargo. 

§ 2 - Quando houver conveniência para o serv1ço, a penalidade de 
suspensão poderá ser convertida em multa . na base de 50°1o 
(cinqüenta por cento) do subsídio, correspondente ao número de dias. 
ficando o membro da Defensoria Pública obrigado a permanecer em 
serviço. 

Subseção 111 
Da Remoção Compulsória 

Art. 94 - A remoção compulsória será aplicada quando a infração 
praticada, por sua grav1dade e repercussão. tornar incompatível a 
permanência do membro da Defensoria Pública no órgão de atuação 
de sua lotação. 

Subseção IV 
Da Demissão 

Art. 95 - A pena de demissão será aplicada quando houver 
re1ncidênc1a em falta punida com suspensão ou remoção compulsória 
e nas seguintes hipóteses, entre outras prev1stas em lei: 

a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio estatal ou de 
bens e valores confiados a sua guarda; 

b) improbidade administrativa. nos termos da lei ; 
c) condenação por crime praticado com abuso de poder ou violação 

de dever para com a administração pública, quando a pena aplicada 
for igual ou superior a dois anos; 

d) incontinência pública escandalosa que comprometa gravemente, 
por sua habitualidade. a dignidade ou o decoro 1nerentes ao cargo e à 
InStitUIÇãO; 

e) abandono do cargo: 
f) revelação de assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do 

cargo; 
g) aceitação ilegal de cargo ou função pública. 

Subseção V 
Da Cassação da Aposentadona 

Art. 96 - A pena de cassação da aposentadona será aplicada nos 
casos de falta punível com demissão, praticada no exercício do cargo. 



Seção 111 
Da Prescrição 

Art. 97 - A prescrição das faltas ocorrerá: 
I- em dois anos, as puníveis com advertência e suspensão; 

31 -l 

11 - em quatro anos, as puníveis com demissão e cassação da 
aposentadoria ou da disponibilidade. 

§ 1 - A infração disciplinar punida em le1 como cnme terá o prazo 
de prescnção deste. 

§ 2 - A prescrição começa a correr: 
I - do dia em que a falta foi cometida; 
11 - do dia em que tenha cessado a continuação, no caso de falta 

contmuada. 
§ 3 - A verificação de incapacidade mental , no curso de processo 

administrativo disciplinar. suspende a prescrição. 
§ 4 - A prescrição não tera curso durante o período de estágio 

probatório. 
§ s~ - A instauração de processo administrativo ou a citação do 

infrator para a ação judicial interrompe a prescrição. 
Capítulo 111 

Do Processo Administrativo 
Seção I 

Das Disposições Preliminares 
Art. 98 - Para efeito de apuração das infrações disciplinares 

praticadas pelos membros da Defensoria Pública, o processo 
administrativo disciplinar será dividido em sindicância e procedimento 
administrativo disciplinar. 

Art. 99 - O processo admmistrativo disciplinar será conduzido por 
uma comissão composta de três membros, designados pelo Defensor 
Público-Geral. 

§ 1 - A comissão será constituída por Subcorregedores-Gerais da 
Defensoria Pública, cabendo a Presidência ao mais ant1go na Classe 
Especial, em caso de processo administrativo disciplinar instaurado 
contra Defensor Público de Classe Especial. 

§ 2° - Serão assegurados à comissão, a qual atuará com isenção e 
imparcialidade, todos os meios necessários ao desempenho de suas 
atribuições e. especialmente, o exercício das prerrogativas previstas 
no art. 74. incisos Va VIl e IX, desta lei complementar. 



Art. 100 - Será determinada a suspensão do fe1to se, no curso do 
processo administrativo disciplinar, houver indícios de incapacidade 
mental do membro da Defensoria Pública, observado o previsto no art. 
97, § 3°, desta lei complementar. 

Art. 101 - Das decisões condenatórias profendas em processo 
administrativo disciplinar, caberá recurso ao Conselho Superior no 
prazo de quinze dias contados da intimação pessoal do membro da 
Defensoria Pública ou de seu procurador. 

Art. 1 02 - A Corregedoria-Geral regulamentará o processo 
administrativo disciplinar, atendido o disposto nesta lei complementar. 

Art. 103 - O disposto neste capítulo aplica-se, no que couber, aos 
servidores da Defensoria Pública . 

Seção 11 
Da Sindicância 

Art. 104 - A sindicánc1a, de caráter sigiloso, tem por finalidade a 
averiguação da conduta do membro da Defensoria Pública. podendo 
instruir, quando for o caso. o processo disciplinar administrativo. 

Art . 105 - A Corregedona-Geral, de ofício, por provocação dos 
órgãos da administração superior da Defensona Pública, do Defensor 
Público-Geral . bem como por representação escrita ou reduzida a 
termo de qualquer Interessado, poderá instaurar sindicância, de 
caráter sigiloso e simplesmente investigatório, quando não houver 
elementos suficientes para se concluir pela existência de falta ou de 
sua autoria, atendidos os seguintes requisitos: 

I -qualificação do representante; 
li- exposição dos fatos e indicação das provas: 
111 -notificação pessoal do membro da Defensona Pública sobre os 

fatos a ele imputados: 
IV - conclusão da smdicânc1a no prazo màx1mo de trinta dias, 

admitindo-se uma prorrogação por 1gual período. 
Art. 1 06 - Na sindicância, será obrigatoriamente ouvido o sindicado, 

sob pena de nulidade, o qual será notificado pessoalmente dos fatos a 
ele imputados. 

Parágrafo único - A notificação do membro da Defensoria Pública 
será feita mediante edital publicado no órgão oficial dos Poderes do 
Estado, com o prazo de cinco dias, se ele est1ver em lugar incerto. 
ignorado, inacessível ou se furtar à realização do ato. 
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Art. 1 07 - O Corregedor-Geral poderá determinar o arquivamento 

da representação se desatendidos os requisitos dos arts. 104 a 1 06 
ou se ela for manifestamente improcedente, dando-se ciência ao 
membro da Defensoria Pública e ao Defensor Público-Geral. 

Parágrafo únrco O Defensor Público-Geral. recebida a 
representação, se considerar msubsistentes os motivos do 
arquivamento previsto no "caput" deste artigo, poderá determinar a 
instauração da sindicância. 

Art. 108 - Encerrada a sindicância, a comissão sindicante 
encaminhará os autos ao Corregedor-Geral, com relatóno 
fundamentado, propondo as medidas cabíveis , bem como. se for o 
caso, o afastamento do sindicado até a decisão final do processo 
administrativo diSCiplinar. sem preJulzo de seu subsídio. 

Seção 111 
Do Processo Administrativo Disciplinar 

Art. 109 - O processo administrativo disciplinar será instaurado para 
a aplicação das penalidades previstas nesta lei complementar, 
podendo ser Instruído pelos autos da sindicância ou por outros 
elementos que efetivamente comprovem a autona e a materialidade 
dos fatos. 

Parágrafo único - O processo administrativo disciplinar poderá ser 
instaurado para instruir a ação de decretação da perda do cargo de 
membro da Defensoria Pública. 

Art. 11 O - O processo administrativo disciplinar será instaurado por 
ato: 
I- do Corregedor-Geral ; 
11 -do Defensor Público-Geral, quando recomendado pelo Conselho 

Superior. 
Art. 111 - Caso a infração seJa punível com pena de demissão, 

caberá ao Conselho Superior da Defensoria Pública decidir sobre a 
matéria. 

Art. 112 - O processo administrativo disciplinar poderá ser 
confidencial, a critério da autoridade instauradora, e as sanções 
disciplinares farão referência exclusivamente ao número do processo, 
sem menção ao fato que lhe deu origem. 

Art. 113 - O membro da Defensoria Pública será notificado 
pessoalmente dos fatos a ele imputados, para defesa em quinze d1as 



contados do efetivo recebimento da notificação. 
Parágrafo único - A notificação do membro da Defensoria Pública 

será feita mediante edital publicado no órgão oficial dos Poderes do 
Estado, com prazo de cinco d1as, se ele estiver em lugar incerto. 
ignorado. inacessível ou se furtar à realização do ato. 

Art. 114 - A defesa podera ser oferecida pessoalmente ou por 
intermédio de procurador constituído. 

Art. 115 - Em caso de revelia, a defesa será apresentada por 
Defensor Público da Classe Especial. mediante des1gnação do 
Presidente da comissão. 

Art. 116 - Em qualquer fase do processo disciplinar administrativo, o 
membro da Defensoria Pública considerado revel poderá constituir 
procurador ou assumir pessoalmente a defesa. 

Art. 117 - A comissão. após colhidas as declarações do membro da 
Defensoria Pública. salvo na hipótese prevista no art. 114 desta lei 
complementar. determmará a oitiva de testemunhas arroladas, a 
juntada de documentos indicados e a realização de outras provas. nos 
quinze dias subseqüentes à apresentação da defesa. 

§ 1 o - A comissão poderá indeferir as provas reputadas 
impertinentes ou meramente protelatórias. 

§ 2° - Concluída a instrução, o membro da Defensoria Pública ou 
seu procurador. nos cinco dias subseqüentes, podera oferecer 
alegações finais por escrito. 

§ 3° - O processo administrativo disciplinar será concluído no prazo 
de até sessenta dias contados da conclusão da instrução, admitindo-
se uma prorrogação por igual período, mediante motivação expressa. 

Art. 118 - A comissão. concluído o processo disciplinar 
administrativo. apresentará relatóno. encaminhando os autos ao 
Corregedor-Geral. 

§ 1 u - O relatório será conclusivo quanto à inocência ou a 
responsabilidade do membro da Defensoria Pública. 

§ 2" - Reconhecida a responsabilidade do membro da Defensoria 
Pública, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido. bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

§ 3o - Recebido o relatóno. o Corregedor-Geral. no prazo de dez 
dias, o encaminhará ao Defensor Público-Geral. com parecer 
conclusivo, propondo a pena aplicável . se for o caso. 
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§ 4 - O Defensor Público-Geral , em ato mot1vado. profenrá sua 
dec1são no prazo de dez dias contados do recebimento do processo. 

Art. 119 - O membro da Defensoria Pública ou seu Defensor, no 
caso de revelia, será intimado pessoalmente da decisão proferida. 

Art. 120 - A Corregedoria-Geral fornecerá certidões relativas ao 
processo disciplinar administrativo exclusivamente ao membro da 
Defensoria Pública, ao Defensor Público-Geral, aos órgãos da 
administração superior da Defensoria Pública ou, se for o caso, àquele 
que tenha representado sobre o fato. 

Art. 121 - Aplicam-se subsidiariamente ao processo administrativo 
disciplinar as normas que forem baixadas pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública e as da legislação atinentes aos servidores 
públicos civis do Estado. 

Seção IV 
Do Recurso 

Art. 122 - Da decisão condenatória proferida pelo Defensor Público-
Geral. poderá o membro da Defensoria Pública ou seu procurador, no 
prazo de dez dias da intimação desta, interpor recurso com efeito 
suspensivo ao Conselho Superior da Defensoria Pública. 

Art. 123 - A distribuição e o julgamento do recurso pelo Conselho 
Superior será realizado de acordo com as normas regimentais, 
intimando-se o recorrente da dec1são. 

Seção V 
Da Revisão 

Art. 124 - A rev1sao do processo administrativo disciplinar será 
admitida a qualquer tempo, sempre que forem alegados vic1os 
insanaveis no procedimento ou quando se aduzirem fatos novos ou 
circunstâncias suscetíveis de provar a inocência ou de justificar a 
imposição de pena mais branda. 

§ 1' -A revisão poderá ser requerida pelo próprio interessado ou, se 
falecido , pelo cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou 
irmão ou, se tnterdito, pelo curador. 

§ 2 - O pedido de revisão será dirig1do à autondade que houver 
aplicado a sanção, a qual, se o admitir, determinará o seu 
processamento em apenso aos autos originais e providenciará a 
des1gnação de comissão revisora, composta por três membros da 
Defensoria Pública de Classe Especial não participantes do processo 
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disciplinar. 

Art. 125 - Concluída a instrução no prazo máximo de quinze dias. a 
comissão revisora relatará o processo em dez dias e o encaminhará à 
autoridade competente, que sobre ele decidirá no prazo de trinta dias. 

Parágrafo único - Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem 
efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se os direitos por ela 
atingidos. 

Seção VI 
Da Reabilitação 

Art. 126 - Decorridos dois anos do trânsito em julgado da decisão 
que lhe houver imposto penalidade disciplinar de advertência ou 
suspensão, poderá o membro da Defensoria Pública requerer ao 
Conselho Superior o cancelamento das suas notas nos assentos 
funcionais. salvo se reincidente . 

Título IX 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 127 - A primeira eleição para a escolha do Defensor Público-
Geral , na forma prevista no art . 7 , realizar-se-á no prazo de noventa 
dias contados da data da publicação desta lei complementar. 

§ 1" - A eleição a que se refere o "caput" deste artigo será 
organizada por uma comissão eleitoral instituída por resolução do 
Procurador-Chefe em exercício e integrada por dois representantes de 
cada classe da carreira. 

§ 2° - Até a posse do Defensor Público-Geral. o Procurador-Chefe 
em exercício responderá pelas funções do cargo. 

Art. 128 - O Dia do Defensor Público do Estado de Minas Gerais 
será comemorado no aniversário da publicação desta lei 
complementar. 

Art. 129 - A Defensoria Pública do Estado publicará periodicamente 
a "Revista da Defensoria Pública de Minas Gerais'', com a finalidade 
de divulgar trabalhos jurídicos de interesse da instituição. 

Art. 130 - Ao membro ou servidor da Defensoria Pública, é vedado 
manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente, na linha reta ou colateral , até o 
terceiro grau, inclusive. 

Parágrafo único - Considera-se chefia imediata, para os fins do 
"caput" deste artigo, a subordinação administrativa direta ao membro 
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da Defensona Pública. 

Art. 131 - A Defensoria Pública poderá firmar conven1os com 
associações de classe ou entidades congêneres e assemelhadas, 
objetivando a manutenção de serv1ços assistenciais e culturais a seus 
membros e servidores. 

Art. 132 - A Defensoria Pública . nos termos da le1 , poderá manter 
estágio profissional para acadêm1co de Direito que esteja matriculado 
nos quatro últimos semestres de cursos mantidos por estabelecimento 
de ensino oficialmente reconhecido. 

§ 1 v - Os estagiários serão designados pelo Defensor Público-Geral. 
pelo período de um ano, podendo este prazo ser prorrogado por igual 
período. 

§ 2 ~ - Os estagiários poderão ser dispensados do estágio. antes de 
decorrido o prazo de sua duração, nas segu1ntes hipóteses: 

I- a pedido; 
li - por prática de ato que justifique seu desligamento. 
§ 3 - O tempo de estágio sera considerado serviço público relevante 

e como prát1ca forense. 
Art. 133 - F1ca criada a medalha do mérito da Defensoria Pública, 

cuja concessão será regulamentada em ato do Defensor Público-
Geral. 

Art. 134 - Os prazos prev1stos nesta lei complementar serão 
computados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento. 

Parágrafo único - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro 
dia útil subseqüente se o vencimento cair em sábado. domingo, 
fenado ou dia em que não haja expediente na Defensoria Pública. 

Art. 135 - A Defensoria Pública-Geral e os órgãos da administração 
superior adaptarão seus atos normativos aos preceitos desta lei 
complementar no prazo de noventa dias contados da eleição de que 
trata o art. 127 desta lei complementar. 

Art. 136 - O Governador do Estado encaminhará à Assembléia 
Legislativa projeto de lei criando a estrutura complementar da 
Defensona Pública. com os respectivos cargos e funções necessários 
à aplicação do disposto nesta le1 complementar. 

§ 1 o - Até que se implemente a estrutura administrativa a que se 
refere o "caput" deste artigo, fica mantida a estrutura vigente na data 



da publicação desta lei complementar. 
§ 2° - A Divisão de Apoio Administrativo prevista no item 11-C do 

Decreto no 21.748, de 30 de novembro de 1981 , passa a denominar-
se Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro. 

Art. 137 - Aos membros da Defensoria Pública em exerc1c1o quando 
da publicação desta lei complementar não se aplica a proib1ção 
prevista no art. 80, inciso I, até a fixação dos subsídiOS previstos no 
art. 75. 

Art. 138 - Fica criado o Anexo 11 G do Decreto n 36.033. de 14 de 
setembro de 1994, que contém o Quadro Espec1al de Pessoal da 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - A compos1ção do Quadro Espec1al de Pessoal da 
Defensoria Pública, de que trata o ··caput" deste art1go. dar-se-á por 
meio de remanejamento de cargos de provimento efet1vo e de funções 
públicas a ser estabelecido pela Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração. 

Art. 139 - Fica assegurado ao ocupante de cargo efetivo ou detentor 
de função pública lotado e com exercício na Defensona Pública, 
unidade administrativa da Secretaria de Estado da Justiça e de 
Direitos Humanos, o direito de manifestar. no prazo de trinta dias 
contados da data da publicação desta lei complementar. opção pelo 
remanejamento de que trata o parágrafo único do art. 138. 

§ 1 - A opção de que trata este artigo será manifestada em 
requerimento dirigido ao Secretário de Estado de Recursos Humanos 
e Administração e protocolado na Diretoria de Pessoal da Secretaria 
de Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 

§ 2° - O remanejamento de que trata o "capur deste artigo efetivar-
se-á por ato do Governador do Estado. 

Art. 140 - Integram o Anexo I. de que trata o art. 46, os servidores 
estaduais investidos na função de Defensor Público na data da 
publicação desta lei. 

Parágrafo único - A comprovação da investidura a que se refere o 
"caput'' se fará mediante a apresentação de documento oficial que 
comprove o exercício da função. 

Art. 141 - Aplica-se o disposto no art. 140 aos cinqüenta servidores 
estaduais no exerc1cio da função de Assistente Jurídico de 
Penitenciária, identificados nos termos do parágrafo único desse 



art1go. 
Art. 142 Aplicam-se ao Defensor Público do Estado, 

subsidiariamente, a Lei Complementar Federal n 80, de 12 de janeiro 
de 1994, e as normas atinentes aos servidores públicos civis do 
Estado. 

Art. 143 - F1cam criados os seguintes cargos de provimento em 
comissão e de recrutamento limitado: 

I - um cargo de Subdefensor Público-Geral, com a remuneração 
correspondente a 80% da remuneração do Defensor Público-Geral; 

11 um cargo de Corregedor-Geral , com a remuneração 
correspondente a 80°o da remuneração do Defensor Público-Geral. 

Art. 144 - F1ca transformado em Defensor Público-Geral o cargo de 
provimento em comissão de Procurador-Chefe da Defensoria Pública, 
código DDP1. símbolo DP-6A, mantidos os mesmos código e símbolo. 

Art. 145 - F1cam transferidos para a Defensoria Pública os contratos, 
convênios e outras modalidades de ajuste celebrados pela Secretaria 
de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, cujos objetivos se 
relacionam com a competência do órgão autônomo instituído por esta 
lei complementar. 

Art. 146 - Os honorários de sucumbência devidos aos Defensores 
Públicos, quando no exercício de suas atribuições institucionais, serão 
partilhados igualitariamente entre os membros da Defensoria Pública 
em atividade. 

Parágrafo único - A regulamentação da distribuição dos honorários 
de sucumbência será aprovada pelo Conselho Superior med1ante 
proposição de comissão paritária para este fim designada, assegurada 
a representação de membros da Defensoria Pública e de todas as 
classes. 

Art. 147 - F1ca criada uma comissão composta pelos Secretarias 
Adjuntos do Planejamento e Coordenação Geral, de Recursos 
Humanos e Administração, da Fazenda e da Justiça e de Direitos 
Humanos, pelo Procurador-Chefe e pelo representante de classe, com 
a incumbência de providenciar os atos necessários à efetiva 
instalação da Defensoria Pública. 

Art. 148 - No exercício de 2002, as despesas decorrentes da 
aplicação desta lei complementar correrão à conta das dotações 
próprias consignadas no orçamento do Estado. 



Art. 149 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 150- Revogam-se as disposições em contrário. 
Anexo I 

Quadro de Cargos da Carreira de Defensor Público Estadual -
Quantitativo e Distribuição por Classes 

(de que trata o art. 46 da Lei Complementar no , de de 2002) 
* - O Quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo'' de 6.12 .2002. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 50/2002 

Organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência, 
dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Título I 
Disposições Preliminares 
Título 11 
Da Finalidade e da Competência 
Título 111 
Da Organização da Defensoria Pública 
Capítu lo I 
Da Estrutura 
Capítulo 11 
Dos Órgãos da Administração Superior 
Seção I 
Da Defensoria Pública-Geral 
Seção 11 
Da Subdefensoria Pública-Geral 
Seção 111 
Do Conselho Superior da Defensoria Pública 
Seção IV 
Da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública 
Capítulo 111 
Dos Órgãos de Atuação 
Seção I 
Das Defensorias Públicas do Estado 
Seção 11 



Dos Núcleos da Defensona Pública 
Capítu lo IV 
Dos Órgãos de Execução 
Seção Unica 
Dos Defensores Públicos 
Capítulo V 
Dos Órgãos Auxiliares 
Seção I 
Da Comissão de Concurso 
Seção 11 

Do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 
Seção 111 

Dos Órgãos de Apoio Administrativo 
Seção IV 
Dos Órgãos de Assessoramento 
Subseção Única 
Do Gabinete do Defensor Público-Geral 
Seção V 
Da Coordenação de Estag1anos 
Subseção Única 
Da Dispensa e do Certificado de Estágio 
Seção VI 
Dos Centros de Apoio Operacional 
Título IV 
Do Pessoal e da Carreira de Defensor Público 
Capítulo I 
Do Pessoal e dos Cargos 
Capítulo 11 
Do Ingresso na Carreira 
Seção I 
Do Concurso Público 
Seção 11 
Da Nomeação, da Posse e do Exercício 
Seção 111 

Do Estágio de Orientação e Preparação 
Seção IV 
Do Estág1o Probatóno 



Subseção Única 
Do Acompanhamento do Estágio Probatóno 
Seção V 
Da Confirmação na Carreira 
Capítulo 111 
Da Carreira e dos Cargos 
Capítulo IV 
Da Vacância e das Formas de Provimento Derivado 
Seção I 
Das Disposições Preliminares 
Seção 11 
Da Promoção 
Subseção I 
Da Antigüidade 
Subseção 11 
Do Merecimento 
Capítulo V 
Da Inamovibilidade e da Remoção 
Título V 
Das Garantias e das Prerrogativas 
Capítulo I 
Das Garant1as 
Capítulo 11 
Das Prerrogativas 
Título VI 
Do Subsídio 
Capítulo I 
Do Subsídio e das Vantagens 
Seção Única 
Dos Cargos de Provimento Efetivo da Carre1ra 
Capítulo 11 
Dos Direitos 
Seção I 
Disposições Preliminares 
Seção 11 
Das Férias 
Seção 11 1 



Das Férias-Prêmio 
Seção IV 
Das Licenças 
Seção V 
Dos Afastamentos 
Seção VI 
Do Tempo de Servtço 
Seção VIl 
Da Aposentadoria 
Seção VIII 
Da Verificação de Incapacidades Física e Mental 
Seção IX 
Da Pensão por Morte 
Seção X 
Do Dtreito de Petição 
Capttulo 111 
Da Disponibilidade 
Capítulo IV 
Da Reintegração, da Reversão e do Aproveitamento 
Seção I 
Da Reintegração 
Seção 11 
Da Reversão 
Seção 111 
Do Aproveitamento 
Título VIl 
Da Vacâncta dos Cargos 
Título VIII 
Dos Deveres. das Proibições e dos Impedimentos 
Capítulo I 
Dos Deveres 
Capítulo 11 
Das Proibições 
Capítulo 111 
Dos lmpedtmentos 
Título IX 
Da Responsabilidade Funcional 



Capítulo I 
Do Regime Disciplinar 
Capítulo 11 

Das Infrações, das Penalidades e da Prescrição 
Seção I 
Das Infrações 
Seção 11 

Das Penalidades 
Subseção I 
Da Advertência 
Subseção 11 
Da Suspensão 
Subseção 111 
Da Remoção Compulsória 
Subseção IV 
Da Demissão 
Subseção V 
Da Cassação da Aposentadoria 
Seção 111 
Da Prescrição 
Capítulo 111 
Do Processo Administrativo Disciplinar 
Seção I 
Das Disposições Preliminares 
Seção 11 
Da Sindicância 
Seção 111 
Do Processo Administrativo Disciplinar 
Seção IV 
Do Recurso 
Seção V 
Da Revisão 
Seção VI 
Da Reabilitação 
Título X 
Das Disposições Finais e Transitórias 
Anexo 



Título I 
Disposições Preliminares 

Art. 1 o - A organização da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais, sua estrutura e competência e o regime jurídico dos 
Defensores Públicos passam a reger-se pelas disposições desta lei 
complementar. 

Art. 2 - A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é órgão 
autônomo vinculado ao Governador do Estado, nos termos desta lei 
complementar. 

Art. 3- - São princípios institucionais da Defensoria Pública a 
unidade. a indivisibilidade, a Impessoalidade e a independência 
funcional. 

Titulo 11 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 4" - A Defensoria Pública é instituição essencial à função 
Junsdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência JUrldlca. 
JUdiCial e extrajudicial. Integral e gratuita. aos necessitados, 
compreendendo a orientação JUrídica, a postulação e defesa de seus 
direitos e interesses em todos os graus e instâncias. 

§ 1 - Consideram-se necessitados os que comprovarem 
Insuficiência de recursos. na forma da lei. 

§ 2 - À Defensoria Pública é conferido o d1reito de apurar o estado 
de carência de seus assistidos. 

§ 3c - A gratuidade da assistência jurídica aos necessitados, de que 
trata o "caput" deste artigo, inclui as taxas. emolumentos ou depósitos 
JUdiciais ou outras cobranças de qualquer t1po ou natureza. 

Art. 5 - A Defensoria Pública possUI autonom1a administrativa, 
financeira e funcional , disporá de dotação orçamentária própria e terá 
como órgão administrativo sua Defensoria Pública-Geral, ocupando, 
na estrutura administrativa estadual. pos1ção equivalente à de 
Secretaria de Estado. 

Parágrafo único - Os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e espec1ais 
destinados à Defensoria Pública do Estado, ser-lhe-ão entregues na 
forma dos arts. 165, § 9 , da ConstitUição da República, e 153, 11 , e 
159 da Constituição Estadual. 

Art. 6 - Compete privativamente ao Defensor Público: 
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I - promover, extrajudicialmente, a orientação e conciliação entre 
as partes em conflito de interesses; 
li- patrocinar ação penal privada e a subsidiaria da pública; 
111- patrocinar ação civil e ação civil "ex delicto"; 
IV- patrocinar defesa em ação penal ; 
V - patrocinar defesa em ação civil e reconvir ; 
VI - patrocinar ação civil pública. nos termos da lei; 
VIl - patrocinar ação popular, mandado de injunção e mandado de 

segurança; 
VIII- atuar como Curador Especial nos casos previstos em lei; 
IX - exercer a defesa da criança e do adolescente; 
X - atuar nos estabelecimentos policiais e penrtenciários. visando a 

assegurar à pessoa, em quaisquer circunstãncias. o exercício dos 
direitos e das garantias individuais: 

XI - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral contraditório e ampla defesa, 
com recursos e meios a estes inerentes; 

XII - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado, 
individual ou coletivamente. nos termos da lei ; 

XIII - tomar dos interessados compromisso de ajustamento de 
conduta às exigências legais, mediante cominações, o qual terá 
eficácia de título executivo extrajudicial , nos termos da lei ; 

XIV -atuar nos juizados especiais; 
XV - desempenhar outras atribuições que lhe sejam expressamente 

cometidas por lei. 
§ 1 o - As funções institucionais da Defensoria Pública serão 

exercidas contra as pessoas jurídicas de direito público, inclusive. 
§ 2° - Defensores Públicos distintos poderão assistir necessitados 

com interesses antagônicos. 
Art. 7 - À Defensoria Pública caberá, especralmente: 
I - elaborar sua programação financeira anual e acompanhar e 

avaliar sua implementação segundo as dotações consignadas no 
orçamento do Estado; 

11 - elaborar folhas e demonstrativos de pagamento e decidir sobre 
matéria funcional e administrativa dos membros da Defensoria Pública 
e dos servrços auxiliares, ativo e inativo , organizados em quadros 
próprios; 



111 - adqu1rir material , equipamento e contratar serv1ços. 
efetuando a respectiva contabilização; 

IV - exercer o controle interno de suas atividades; 
V - propor ao Governador do Estado a criação e extinção de seus 

cargos e serviços auxiliares e a fixação do subsídio de seus membros 
e servidores; 

VI - controlar e fiscalizar os trabalhos operacionais dos advogados 
dativos, a que se refere a Lei n 13.166, de 20 de janeiro de 1999; 

VIl - exercer outras atividades correlatas. 
§ 1 - As atividades de planejamento e orçamento e de 

administração financeira e contabilidade subordinam-se 
administrativamente à Defensoria Pública e tecnicamente às 
Secretarias de Estado de Planejamento e Coordenação Geral e da 
Fazenda, respectivamente . 

§ 2 - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de 
outros órgãos e entidades da administração pública estadual , as 
atividades de administração e de pessoal subordmam-se técn1ca e 
administrativamente à Defensona Pública. 

§ 3° - As decisões da Defensoria Pública, observadas as 
formalidades legais, têm eficácia imediata, ressalvada a competência 
constitucional dos Poderes Legislativo, Execut1vo e Judiciário. 

§ 4 - A fiscalização contábil , financeira , orçamentàna, operacional e 
patnmonial da Defensoria Pública, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios, bem como 
sobre a renúnc1a de receitas . será exercida: 

I - pelo Poder Legislativo, mediante controle externo: 
11 pelo sistema de controle interno efetivado pelas 

superintendências administrativa, de finanças, de planejamento e 
coordenação e de auditoria interna, por uma comissão integrada por 
servidores efetivos do quadro de carreira da Instituição. 

§ 5 - As contas da Defensona Pública serão julgadas pelo Tribunal 
de Contas de c1sos 11 e 111 , da Constituição do Estado. 

Título 111 
Da Organização da Defensona Pública 

Capítulo I 
Da Estrutura 

Art. 8" -A Defensoria Pública do Estado compreende: 



I - órgãos da Administração Superior: 
a) Defensoria Pública-Geral ; 
b) Subdefensoria Pública-Geral ; 
c) Conselho Superior da Defensoria Pública; 
d) Corregedoria-Geral da Defensoria Pública; 
li - órgãos de atuação: 
a) defensorias públicas do Estado; 
b) núcleos da Defensoria Pública do Estado; 
111 -órgãos de execução, os Defensores Públicos; 
IV- órgãos auxiliares: 
a) Comissão de Concurso; 
b) Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; 
c) Apoio Administrativo; 
d) Assessoria ; 
e) Coordenação de Estagiários; 
f) Centros de Apoio Operacional. 

Capítulo 11 
Dos Órgãos da Administração Superior 

Seção I 
Da Defensoria Pública-Geral 
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Art. go - A Defensoria Pública-Geral tem como chefe o Defensor 
Público-Geral , que é nomeado pelo Governador do Estado. 

§ 1 o - O Defensor Público-Geral será escolhido entre os Defensores 
Públicos de Classe Especial que contem pelo menos cinco anos de 
carre ira e tenham, no mínimo, trinta e cinco anos de idade, indicados 
em lista tríplice pelos integrantes da carreira. 

§ 2° - É de dois anos o mandato do Defensor Público-Geral. 
permitida uma recondução por igual período, precedida de nova 
aprovação da classe. 

§ 3 - A eleição para formação da lista tríplice far-se-á mediante 
voto plurinominal. direto e secreto, de todos os membros da 
Defensoria Pública em exercício. 

§ 4 - A eleição será regulamentada pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública e deverá ocorrer noventa dias antes do término do 
mandato v igente, vedado o voto por procuração. 

§ 5 - A comissão eleitoral será indicada pelo Conselho Superior, 
cabendo-lhe encaminhar a lista tríplice ao Defensor Público-Geral , 



logo que encerrada a apuração. 
§ 6° - O Defensor Público-Geral, os Subdefensores Públicos Gerais, 

o Corregedor-Geral e os ocupantes de cargos de confiança da 
Administração Superior da Defensoria Pública, para concorrerem à 
formação da lista tríplice, deverão renunc1ar aos respectivos cargos 
até trinta dias antes da data fixada para a eleição. 

§ JC- Os cargos de que trata o § 6 serão ocupados. Interinamente. 
pelos membros ele1tos do Conselho Superior, observado o numero de 
votos obtidos na eleição do Conselho Superior. 

§ 8 - O Defensor Público-Geral encaminhará ao Governador do 
Estado a lista tríplice com indicação do número de votos obtidos, em 
ordem decrescente, até o dia útil seguinte àquele em que a receber. 

§ 9" - Os três candidatos mais votados figurarão em lista na qual. 
em caso de empate. incluir-se-á o ma1s ant1go da classe. observando-
se. caso necessáno, os dema1s criténos de desempate prev1stos no 
art. 101 desta lei complementar. 

§ 1 O - Caso o Governador do Estado não efetive a nomeação do 
Defensor Público-Geral nos vinte dias que se seguirem ao 
recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo 
o Defensor Público mais votado. para o exercício do mandato, em 
sessão extraordinária do Conselho Superior. 

§ 11 - São inelegíveis para o cargo de Defensor Público-Geral os 
membros da Defensoria Pública que: 

I - tenham se afastado do exercício das funções, na forma prevista 
no art. 128, inc1sos VIl e IX, nos se1s meses anteriores à data da 
ele1ção: 

11 - forem condenados por crimes dolosos, com decisão transitada 
em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação; 

111 - à data da eleição, não apresentarem certidão de regularidade 
dos serviços afetos a seu cargo, expedida pela Corregedoria-Geral: 

IV - tenham sofrido penalidade disciplinar nos doze meses 
anteriores à inscrição da candidatura: 

V - mantenham conduta pública ou part1cular incompatível com a 
dignidade do cargo; 

VI - estiverem afastados do exercício do cargo para desempenho de 
função junto à associação de classe; 

VIl- estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se referem os 



arts. 94, "caput" , e 104, parágrafo único, 11 , da Constituição da 
República e o art. 78, § 3°, da Constituição do Estado. 

§ 12 - Qualquer membro da Defensoria Pública poderá representar 
à Comissão Eleitoral acerca das causas de inelegibilidade previstas 
neste artigo, cabendo da decisão recurso ao Conselho Superior, no 
prazo de cinco dias. 

Art. 1 O - O Defensor Público-Geral tomará posse perante o 
Governador do Estado no prazo de cinco dias úteis, contados da 
nomeação, e entrará em exercício em sessão solene do Conselho 
Superior, até o segundo dia útil seguinte. 

Parágrafo único - O Defensor Público-Geral tem os direitos e as 
prerrogativas de Secretário de Estado. 

Art. 11 - Compete ao Defensor Público-Geral , além de outras 
atribuições que lhe sejam conferidas por lei ou que forem inerentes a 
seu cargo: 

I - dirigir a Defensoria Pública do Estado, superintender e coordenar 
suas atividades e orientar-lhe a atuação; 
li- representar a Defensoria Pública, judicial e extrajudicialmente; 
111- velar pelo cumprimento das finalidades da instituição; 
IV - integrar como membro nato e presidir o Conselho Superior da 

Defensoria Pública; 
V - propor o regulamento interno da Defensoria Pública e submetê-

lo à aprovação do Conselho Superior; 
VI - autorizar afastamentos justificados dos membros da Defensoria 

Pública, ouvido, quando for o caso, o Conselho Superior; 
Vil - estabelecer a lotação e distribuição dos membros e dos 

servidores da Defensoria Pública; 
VIII - dirimir conflitos de atribuições entre membros da Defensoria 

Pública, cabendo da decisão recurso para o Conselho Superior; 
IX - proferir decisões nas sindicâncias e nos processos 

administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral; 
X - representar ao Corregedor-Geral acerca da instauração de 

processo administrativo disciplinar contra membros e servidores da 
Defensoria Pública; 

XI - promover a abertura de concursos para provimento dos cargos 
efetivos da Defensoria Pública, nos termos do art. 79 desta lei 
complementar, presidindo a Comissão de Concurso, bem como 



designar, mediante indicação do Conselho Superior, os membros 
da Comissão de Concurso e seus substitutos; 

XII - solicitar à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas 
Gerais - OAB-MG - a elaboração de lista sêxtupla para a escolha de 
representante para integrar a Comissão de Concurso; 

XIII- praticar atos de gestão administrativa. finance1ra e de pessoal; 
XIV - defenr o comprom1sso de posse dos membros da Defensoria 

Pública e dos servidores do quadro administrativo; 
XV- determinar correições extraordinárias; 
XVI - convocar reunião do Conselho Superior da Defensoria 

Pública; 
XVII - des1gnar membro da Defensona Pública para: 
a) por ato excepcional e fundamentado. exercer as funções 

processuais afetas a outro membro da 1nst1tu1ção, submetendo sua 
decisão. prev1amente, ao Conselho Superior da Defensoria Públ1ca; 

b) ocupar cargo de confiança em órgão da Administração Superior, 
até o máximo de três: 

c) colaborar com a Comissão de Concurso; 
d) exercer as atribuições de Coordenador: 
e) assegurar a continwdade dos serviços. em caso de vacânc1a . 

afastamento temporário , ausênc1a, 1mped1mento ou suspeita de titular 
de cargo, ou com consentimento deste; 

f) dar plantão em final de semana, feriado ou em razão de medidas 
urgentes; 

XVIII- requisitar, de qualquer autoridade pública e de seus agentes, 
ou de entidade particular, certidão, exame, perícia, vistoria , diligência, 
processo, laudo e parecer técnico, documento, informações, 
esclarecimentos e demais providências indispensáveis a atuação da 
Defensoria Pública; 

XIX- delegar atribuição administrativa a quem lhe seja subordinado, 
na forma da lei; 

XX - encaminhar ao Conselho Superior expediente para elaboração 
das listas de promoção e remoção no quadro da Defensoria Pública; 

XXI - dar posse ao membro e servidor nomeado para cargo efetivo 
e em comissão da Defensoria Pública, nos termos da le1; 

XXII - conceder férias e licenças aos membros e servidores da 
Defensoria Pública; 



XXIII - deferir benefício ou vantagem concedida em lei aos 
membros da Defensoria Pública; 

XXIV - determinar o apostilamento de títulos de servidores da 
Defensoria Pública; 

XXV - aplicar a pena de remoção compulsória. aprovada pelo voto 
de dois terços do Conselho Superior da Defensoria Pública; 

XXVI - prover cargo nos casos de promoção, remoção, permuta e 
outras formas de provimento derivado previstas em lei; 

XXVII - decidir sobre a escala de férias e atuação em plantões 
forenses; 

XXVIII- editar ato que importe movimentação. progressão e demais 
formas de provimento derivado: 

XXIX - editar ato de concessão, alteração e cassação de pensão 
por morte e outros benefícios previstos nesta lei complementar; 

XXX - propor a verificação de incapacidade física ou mental de 
membro da Defensoria Pública; 

XXXI - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e 
administrativa do pessoal ativo e inativo dos membros da Defensoria 
Pública e dos serviços auxiliares: 

XXXII - dispor a respeito da movimentação de Defensor Público 
Substituto no interesse do serviço; 

XXXIII - propor a celebração de convênio com órgão municipal, 
estadual e federal , de interesse da instituição, excluídas as atribuições 
institucionais e ressalvadas as hipóteses legais; 

XXXIV- designar estagiário, na forma do Regulamento Interno; 
XXXV - elaborar e submeter ao Conselho Superior a proposta 

orçamentária, estabelecendo as prioridades institucionais e diretrizes 
administrativas, e aplicar as respectivas dotações; 

XXXVI - solicitar ao Conselho Superior manifestação sobre matéria 
relativa à autonomia da Defensoria Pública, bem como sobre outras 
de interesse institucional; 

XXXVII -decidir sobre as sugestões encaminhadas pelo Conselho 
Superior acerca da criação, transformação e extinção de cargos e 
serviços auxiliares e sobre providências relacionadas ao desempenho 
das funções institucionais; 

XXXVIII - sugerir ao Governador do Estado modificações na Lei 
Orgânica da Defensoria Pública; 



XXXIX - decidir sobre a criação, modificação ou extinção dos 
Núcleos da Defensoria Pública; 

XL - interromper, por conveniência do serviço, fér1as ou licença. 
salvo por motivo de saude, de membro da Defensoria Pública e de 
seus servidores; 

XLI - autorizar o membro da Defensoria Pública a ausentar-se da 
instituição, justificadamente, pelo prazo máximo de cinco dias úteis; 

XLII -levantar as dotações orçamentárias destinadas ao custeio das 
atividades da Defensoria Pública, encaminhando ao Governador 
proposta para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias ; 

XLIII - propor alteração, na dotação orçamentária da Defensoria 
Pública, dos recursos dos elementos semelhantes, de um para o 
outro, dentro das consignações respectivas, de acordo com as 
necessidades do serviço e as normas legais vigentes; 

XLIV - propor ao Governador do Estado a abertura de crédito, na 
forma da legislação pertinente; 

XL V - fazer publicar no órgão oficial dos Poderes do Estado, nos 
meses de fevereiro e agosto. a lista de antigüidade dos membros da 
instituição, tomando-se por base o último dia do mês anterior, bem 
como a relação de vagas no quadro e os correspondentes critérios de 
provimento; 

XL VI - aprovar formulários de pet1ções, ofícios, designações e 
outros instrumentos JUrídicos, propostos pela Corregedoria-Geral; 

XLVII - decidir sobre matéria funcional e administrativa dos 
membros da Defensoria Pública e dos serviços auxiliares, ativos e 
inativos. 

Parágrafo único- As funções indicadas nos incisos XII a XIV, XXVII, 
XXXI a XXXIII , XL e XLV poderão ser delegadas. 

Art. 12 - O Defensor Público-Geral do Estado apresentará ao 
Conselho Superior, no mês de abril de cada ano, o Plano Geral de 
Atuação da Defensoria Pública, dest1nado a viabilizar a consecução 
de metas prioritárias nas diversas áreas de suas atribuições. 

Parágrafo único - O Plano Geral de Atuação será elaborado com a 
participação dos Coordenadores e aprovado pelo Conselho Superior. 

Art. 13- O Defensor Público-Geral será substituído, em suas faltas, 
ausências. suspeições e impedimentos. pelo Subdefensor Público-
Geral ma1s ant1go na carre1ra. 
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Parágrafo único - Em caso de suspeição do Defensor Público-

Geral, o Conselho Superior escolherá, entre seus membros, excluídos 
os membros natos, um substituto, em sessão secreta e por maioria 
qualificada. 

Art. 14- Ocorrendo a vacância do cargo de Defensor Público-Geral , 
assumirá interinamente o Subdefensor Público-Geral mais antigo na 
carreira e será realizada nova eleição, em trinta dias, para o 
preenchimento do cargo, na forma do respectivo edital. 

Parágrafo ún1co - O cargo de Defensor Público-Geral será exercido 
pelo Subdefensor Público-Geral mais antigo na carreira, se a vacância 
se der nos últimos seis meses do mandato. 

Art. 15 - O Defensor Público-Geral poderá ser destituído do cargo 
por deliberação do Conselho Superior nos casos de abuso de poder, 
conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, 
assegurada ampla defesa, ou de condenação por infração apenada 
com reclusão, em decisão judicial transitada em julgado. 

Art. 16 - O Conselho Superior decidirá, por maioria absoluta, acerca 
da admissibilidade da representação para a destituição do Defensor 
Público-Geral, nos casos previstos no art. 15, desde que formulada 
por um terço de seus integrantes ou. no mínimo, um quinto dos 
membros da Defensoria Pública em atividade. 

§ 1 c - A sessão de admissibilidade da representação será presidida 
pelo membro do Conselho Superior mais antigo na Classe Especial. 

§ 2c - Admitida a representação, a deliberação quanto à destituição 
do Defensor Público-Geral far-se-á na forma do disposto nos arts. 17 
a 20. 

Art. 17 - Autorizado o pedido de destituição do Defensor Público-
Geral , o Conselho Superior, em sessão presidida pelo membro do 
Conselho Superior mais antigo na Classe Especial , constituirá, em 
votação secreta, comissão processante integrada por três Defensores 
Públicos e presidida pelo Corregedor-Geral da Defensoria Pública. 

§ 1 o - O Defensor Público-Geral será cientificado, no prazo de cinco 
d1as. contado da aprovação da proposta de destituição, podendo, em 
quinze dias, oferecer defesa escrita, pessoalmente ou por procurador, 
e requerer produção de provas. 

§ 2° - Não sendo oferecida defesa, o Corregedor-Geral da 
Defensoria Pública nomeará procurador para fazê-lo em igual prazo. 



§ 3" - Findo o prazo. o Corregedor-Geral da Defensoria Pública 
designará a data para instrução e julgamento nos dez dias 
subseqüentes. 

§ 4 c - Na sessão de mstrução e julgamento. presidida pelo membro 
do Conselho Superior mais antigo na Classe Especial . após a leitura 
do relatório da comissão processante, o Defensor Público-Geral, 
pessoalmente ou por procurador. terá trinta minutos para produzir 
defesa oral. deliberando, em segu1da, o Conselho Superior, pelo voto 
fundamentado de do1s terços de seus membros. 

§ 5" - A presença à sessão de julgamento será limitada aos 
membros do Conselho Superior, ao Defensor Público-Geral e a seu 
procurador. 

§ 6 - A sessão poderá ser suspensa, por uma vez. pelo prazo 
maximo de dez dias. para a realização de diligênc1a requerida pelo 
Defensor Público-Geral ou por qualquer membro do Conselho 
Superior, desde que reputada, por maioria de votos, imprescindível ao 
esclarecimento dos fatos. 

Art. 18 - Rejeitada a proposta de destituição ou não ating1da a 
votação prevista no § 4 do artigo anterior, o Presidente da sessão 
determinará o arquivamento dos autos do procedimento. 

Art. 19 - Aprovada a destituição, o Presidente da sessão fará 
publicar, no órgão oficial. em quarenta e oito horas. o inteiro teor da 
decisão pretenda. 

Parágrafo único - O Presidente da sessão, em cinco dias, 
encaminhará os autos ao Governador do Estado, para que proceda à 
exoneração do Defensor Público-Geral. no prazo de quinze dias. 
contado de seu recebimento. 

Art. 20 - Destituído o Defensor Público-Geral ou decorrido o prazo 
do artigo anterior sem deliberação do Governador do Estado. ocorrerá 
a vacânc1a e proceder-se-á de acordo com o determinado pelo art. 13. 

Art. 21 -O Defensor Público-Geral ficará afastado de suas funções: 
I - após o trânsito em julgado de decisão judicial em caso de prática 

de infração penal , CUJa sanção cominada seja de reclusão; 
11 - no procedimento de destituição, desde a aprovação do pedido 

de autorização pelo Conselho Superior, na forma prevista no art. 16, 
até a decisão final. 

§ 1 - O período de afastamento contará como de exercício do 



mandato. 
§ 2r - Nas hipóteses disciplinadas neste art1go, assumirá a chefia da 

Defensoria Pública o Subdefensor Público-Geral mais antigo na 
carreira . 

Seção 11 
Da Subdefensoria Pública-Geral 

Art. 22 - Os Subdefensores Públicos-Gerais, em número de dois, 
serão nomeados pelo Governador do Estado, para mandato de dois 
anos, permitida uma recondução, escolhidos entre os integrantes que 
estejam na carreira há no mínimo cinco anos, constantes de duas 
listas tríplices elaboradas pelo Defensor Público-Geral , observados os 
requisitos do art. g- , § gc, desta lei complementar , vedada a repetição 
de nomes. 

Art. 23 - Aos Subdefensores Públicos-Gerais, na forma do 
Regulamento Interno, compete: 

I - integrar, como membro nato, na função de Vice-Presidente , o 
Conselho Superior da Defensoria Pública; 

11 - exercer a coordenação e a supervisão das atividades 
administrativas e de apoio técnico da Defensoria Pública; 

111 - assessorar o Defensor Público-Geral no exercício de suas 
atribuições; 

IV - exercer, mediante delegação de competência, as atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Defensor Público-Geral ; 

V - fazer publicar os atos pertinentes ao expediente da Defensoria 
Pública; 

VI - controlar, coordenar e zelar pela execução de convênios 
celebrados pela Defensoria Pública com órgãos públicos ou 
entidades. 

Seção 111 
Do Conselho Superior da Defensoria Pública 

Art. 24 - O Conselho Superior é órgão da Administração Superior, 
incumbindo-lhe zelar pela observância dos princípios institucionais da 
Defensoria Pública. 

Art. 25 - O Conselho Superior é composto pelo Defensor Público-
Geral , pelo Subdetensor Público-Geral mais antigo na carreira e pelo 
Corregedor-Geral , como membros natos, por mais seis representantes 
que estejam há, no mínimo, cinco anos na carreira , eleitos pelo voto 



obrigatório de todos os membros da instituição em exerc1cio, e 
pelos três Defensores Públ icos mais antigos da Classe Especial. 

§ 1 - O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral , 
respeitadas as exceções previstas nesta lei complementar. 

§ 2 - A eleição dos membros do Conselho Superior, para mandato 
de dois anos, será realizada em escrutínio secreto, votação obrigatória 
e plunnommal , na primeira quinzena do mês de novembro, devendo 
ser convocada com , pelo menos, trinta dias de antecedência. 

§ 3 - O Defensor Público que pretender Integrar como membro 
eleito o Conselho Superior da Defensoria Pública deverá manifestar-
se. por escrito, ao Defensor Público-Geral , no prazo de cinco dias, 
contado do primeiro dia útil subsequente à convocação da ele1ção. 

§ 4 - Os Defensores Públicos eleitos para 1ntegrar o Conselho 
Supenor serão automaticamente substituídos, no caso de vacânc1a. 
pelos suplentes, assim considerados os Defensores Públicos ma1s 
votados em ordem decrescente. 

§ se - No caso de empate na votação para a eleição dos membros 
do Conselho Superior, será considerado eleito o mais antigo na 
carreira. 

§ 6 - Se os inscritos à eleição não atingirem o número de vagas, 
serão investidos no mandato tantos Defensores Públicos mais antigos, 
integrantes da classe mais elevada, quantos forem necessários para a 
composição do Conselho Superior. 

Art . 26 - O disposto no art. 9 , § go aplica-se à eleição para o 
Conselho Superior da Defensoria Pública. 

§ 1 - O membro eleito do Conselho Supenor é inelegível para o 
mandato subseqüente, salvo se na condição de suplente tenha 
exercido a função por prazo infenor a seis meses. 

§ 2 - Os membros natos do Conselho Superior que, por qualquer 
mot1vo. deixarem de Integrá-lo nessa condição, são inelegíveis para o 
exercício de mandato subseqüente. 

§ 3 - O exercício de cargo de confiança é incompatível com o de 
membro do Conselho Superior. 

§ 4 - Qualquer membro da Defensoria Pública poderá representar à 
Comissão Eleitoral acerca das causas de Inelegibilidade previstas 
neste art1go, cabendo da dec1são recurso para o Conselho Superior, 
no prazo de cinco dias. 
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Art. 27 - A ausência injustificada de membro do Conselho 
Superior a três reuniões solenes, ordinárias ou extraordinárias 
consecutivas, ou a cinco alternadas, implicará a perda automática do 
mandato. 

§ 1 o - O Conselho Superior apreciará, em cada sessão, as 
justificativas de ausência apresentadas, deliberando, por maioria, 
acerca do acolhimento destas, na forma do Regulamento Interno. 

§ 2 - Decretada a perda do mandato pelo Presidente do Conselho, 
será convocado o suplente imediato para preenchimento da vaga. 

Art. 28 - A posse e o exercício dos membros do Conselho Superior 
efetivar-se-ão na segunda quinzena do mês da eleição, em sessão 
solene. 

Art. 29- O Conselho Superior reunir-se-á mensalmente , em sessão 
ordinária, por convocação extraordinária de seu Presidente ou por 
proposta de um terço de seus membros. 

Parágrafo único - O Conselho Superior se instalará com o mínimo 
de seis membros, e as deliberações serão tomadas por maioria 
simples, ressalvadas as exceções previstas nesta lei complementar. 

Art. 30- Ao Conselho Superior da Defensoria Pública compete: 
I - exercer o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública; 
11 - opinar, por solicitação do Defensor Público-Geral, sobre matéria 

pertinente à independência funcional e à autonomia administrativa da 
Defensoria Pública do Estado; 

111 - indicar ao Defensor Público-Geral , em lista tríplice. os 
candidatos à promoção por merecimento; 

IV - aprovar a lista de antigüidade dos membros da Defensoria 
Pública e decidir sobre reclamações a ela concernentes, no prazo de 
quinze dias; 

V - recomendar ao Defensor Público-Geral a instauração de 
processo administrativo disciplinar contra Defensores Públicos e 
servidores auxiliares da Defensoria Pública; 

VI - conhecer e julgar recurso contra decisão em processo 
administrativo disciplinar; 

VIl - decidir sobre o pedido de revisão de processo administrativo 
disciplinar; 

VII I - decidir acerca da remoção voluntária dos integrantes da 
carreira de Defensor Público; 



IX - determinar, por voto de dois terços de seus integrantes. a 
remoção ou disponibilidade compulsória de membro da Defensoria 
Pública; 

X - decidir acerca da destituição do Corregedor-Geral , por voto de 
dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa; 

XI - deliberar sobre a organização do concurso para ingresso na 
carreira e designar os representantes da Defensoria Pública que 
integrarão a Comissão de Concurso; 

XII- organizar os concursos para provimento dos cargos da carreira 
de Defensor Público e do quadro administrativo auxiliar e seus 
respectivos regulamentos: 

XII I - recomendar correições extraordinárias; 
XIV- aprovar o Plano Geral de Atuação; 
XV - sugerir ao Defensor Público-Geral a edição de recomendação. 

sem caráter vinculativo. aos órgãos de execução, para o desempenho 
de suas funções; 

XVI - deliberar, atend1da a necessidade de serviço, sobre a licença 
de membro da Defensoria Pública para freqüentar curso ou seminário 
de aperfeiçoamento ou estudos, no País ou no exterior, evidenciado o 
interesse da Instituição e observado, ainda. o d1sposto no art. 134, 
1nciso 111 ; 

XVI I -homologar o resultado do concurso para ingresso na carre1ra 
da Defensoria Pública; 

XVIII- autorizar, em razão de ato excepcional e fundamentado, pelo 
voto de dois terços de seus integrantes, o Defensor Público-Geral a 
exercer, pessoalmente ou por designação, as funções processuais 
afetas a outro membro da institu ição; 

XIX - representar ao Corregedor-Geral acerca da instauração de 
processo administrativo disciplinar contra membro da Defensoria 
Pública; 

XX - opinar sobre o aproveitamento de membro da Defensoria 
Pública em disponibilidade; 

XXI - solicitar ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública 
mformações sobre a conduta e atuação funcional de membro da 
instituição, determinando a realização de visitas de mspeção para 
verificação de eventuais irregularidades no serviço, especialmente no 
caso de inscritos à promoção ou remoção voluntária; 



XXII - conhecer dos relatórios reservados elaborados pela 
Corregedoria-Geral em inspeções e correições, recomendando as 
providências cabíveis; 

XXIII- decidir, em sessão pública e pelo voto de dois terços de seus 
integrantes, sobre a avaliação e a permanência na carreira dos 
membros da Defensoria Pública em estágio probatório; 

XXIV - determinar a suspensão do exercício funcional de membro 
da Defensoria Pública em caso de verificação de incapacidade física 
ou mental; 

XXV - aprovar o regulamento de estágio probatório elaborado pela 
Corregedoria-Geral ; 

XXVI - dar posse ao Defensor Público-Geral , nos termos do art. gc, 
§80: 

XXVII- aprovar o Regulamento Interno da Defensoria Pública: 
XXVIII - exercer outras atribuições previstas em lei ou no 

Regulamento Interno. 
§ 1 c - Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho 

Superior serão tomadas por maioria de votos abertos e nominais, 
presente a maioria absoluta de seus integrantes, cabendo ao seu 
Presidente o voto de qualidade. 

§ 2° - As decisões do Conselho Superior da Defensoria Pública 
serão fundamentadas e publicadas no prazo de cinco dias, exceto nas 
hipóteses legais de sigilo, sob forma de deliberação. 

§ 3° - Na indicação à promoção por antigüidade, observar-se-á o 
disposto no art. 97 desta lei complementar. 

§ 4 o - Na indicação à promoção por merecimento, o processo de 
votação será oral, atendidos os critérios estabelecidos no art. 100 
desta lei complementar. 

Art. 31 - O integrante do Conselho Superior é considerado impedido 
nos seguintes casos: 

I - quando a deliberação envolver interesse de cônjuge, parente 
consangüíneo ou afim , em linha reta ou colateral , até o quarto grau , 
inclusive; 

li - quando for interessado no resultado do julgamento; 
111 - quando não comparecer à sessão de leitura de relatório ou de 

discussão de matéria em pauta. 
Art. 32 - Considera-se fundada a suspeição de parcialidade do 



integrante do Conselho Superior quando: 
I - houver notória Inimizade com o interessado no julgamento da 

matéria; 
11 - for parte em processo cível , criminal ou administrativo em que 

funcionou o interessado no julgamento da matéria: 
111- houver motivo de foro mt1mo. 
Art. 33 - O impedimento ou suspeição, salvo por motivo de foro 

íntimo, poderá ser argüido pelo interessado ou por qualquer integrante 
do Conselho Superior, até o início do julgamento. 

§ 1 - Argüido o impedimento ou a suspeição, o Conselho Supenor, 
após a oitiva do integrante imputado como imped1do ou suspeito, 
decidira a questão de plano. 

§ 2 - O Integrante do Conselho Superior poderá alegar o 
impedimento e a suspeição por motivo de foro íntimo, no prazo 
previsto no "caput•· deste artigo. 

§ 3 - Serão convocados os suplentes necessários se, em razão de 
impedimento ou suspeição de integrante do Conselho Superior. 
houver prejuízo. por falta de quórum legal , à aprec1ação de matéria 
em pauta, suspendendo-se, se for o caso, o julgamento. 

Seção IV 
Da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública 

Art. 34 - A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública é órgão de 
fiscalização e orientação da atividade funcional e da conduta dos 
membros e servidores da Defensoria Pública. 

Art. 35 - A Corregedoria-Geral é exercida pelo Corregedor-Geral, 
indicado entre os integrantes da classe mais elevada da carreira em 
lista sêxtupla formada pelo Conselho Superior e nomeado pelo 
Governador do Estado, para mandato de dois anos. 

Art. 36- Ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública compete: 
I - realizar inspeções e correições funcionais nos Núcleos e serviços 

da Defensoria Pública, remetendo relatóno reservado ao Conselho 
Superior; 

11 - sugerir ao Defensor Público-Geral, fundamentadamente. o 
afastamento do Defensor Público que esteja sendo submetido a 
correição, a sindicância ou a processo administrativo disciplinar; 

111 - receber e processar as representações contra os Defensores 
Públicos, encammhando-as, com parecer, ao Conselho Supenor; 



3-t'i 
IV - propor a instauração de processo administrativo disciplinar 

contra defensores públicos e servidores administrativos auxiliares, 
encaminhando-o ao Defensor Público-Geral; 
V- propor, fundamentadamente , ao Conselho Superior a suspensão 

do estágio probatório, do Defensor Público; 
VI - acompanhar a atuação do Defensor Público durante o estágio 

probatório, mediante avaliação permanente de desempenho; 
VIl - propor, fundamentadamente, ao Conselho Superior a 

confirmação do Defensor Público no cargo, até sessenta dias antes do 
término do estágio probatório; 

VIII - propor, fundamentadamente, a exoneração do Defensor 
Público em estágio probatório, com base em avaliação especial 
procedida por comissão constituída especificamente para esse fim; 

IX - representar sobre verificação de incapacidade física, mental ou 
moral de membros da Defensoria Pública; 

X - integrar, como membro nato, o Conselho Superior da Defensoria 
Pública; 

XI - baixar instruções, sem caráter vinculativo e no limite de suas 
atribuições, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das 
atividades da Defensoria Pública, bem como da independência 
funcional de seus membros; 

XII - manter atualizados os assentamentos funcionais e os registros 
estatísticos de atuação dos membros da Defensoria Pública, 
especialmente para efeito de aferição de merecimento, neles 
constando, obrigatoriamente: 

a) os pareceres da Corregedoria-Geral , inclusive o previsto no art. 
88, § 1 o , desta lei complementar, e a decisão do Conselho Superior 
sobre o estágio probatório; 

b) as observações feitas em inspeções e correições; 
c) as penalidades disciplinares eventualmente aplicadas. 
XII I - oferecer ao Conselho Superior da Defensoria Pública, por 

ocasião da composição de listas tríplices para promoção, os 
assentamentos sobre a vida funcional dos Defensores Públicos que 
satisfaçam o requ isito de interstício, assim como outras informações 
julgadas necessárias; 

XIV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo 
Defensor Público-Geral ou pelo Conselho Superior da Defensoria 



Pública: 
XV encaminhar ao Defensor Público-Geral o processo 

adm1n1strativo disciplinar afeto à decisão deste: 
XVI - apresentar, quando requisitado pelo Defensor Público-Geral , 

relatório estatístico sobre as atividades dos Órgão de Atuação; 
XVII - prestar ao Defensor Público informações de caráter pessoal e 

funcional , assegurando-lhe o direito de acesso, retificação e 
complementação dos dados: 

XVIII - requisitar informações, exames, penc1as, documentos, 
diligências, certidões, pareceres técnicos e informações 
indispensáveis ao bom desempenho de suas funções ; 

XIX- elaborar o regulamento de estágio probatório; 
XX - elaborar as listas referentes aos Subcorregedores-Gerais 

previstas no art. 37 desta lei complementar. 
XXI - dar posse e exercício aos Subcorregedores-Gerais da 

Defensoria Pública ; 
XXII - propor ao Defensor Público-Geral e ao Conselho Supenor a 

exped1ção de instruções e outras normas administrativas, sempre que 
necessário ou conveniente ao serviço; 

XXIII - convocar Defensores Públicos para deliberação sobre 
matéria administrativa ou de mteresse da instituição; 

XXIV - desempenhar outras atribuições previstas em lei ou no 
Regulamento Interno da Defensona Pública. 

Parágrafo único - As anotações que importem demérito serão 
lançadas no assentamento funcional , após prévia ciência do 
interessado, permitmdo-se a retificação. na forma prev1sta no art. 21 2 
desta le1 complementar. 

Art. 37- Os Subcorregedores-Gerais, em número mín1mo de cinco, 
serão designados pelo Defensor Público-Geral entre os Defensores 
Públicos, assegurada a participação de todas as classes, integrantes 
de igual número de listas tríplices, elaboradas pelo Corregedor-Geral, 
vedada a repetição de nomes. 

§ 1 - Os Subcorregedores Gerais poderão ser destituídos pelo 
Defensor Público-Geral , ouvido o Corregedor-Geral , ou por 
provocação deste; 

§ 2 - É obrigatório o exercício da função de Subcorregedor Geral. 
Art. 38 - Ao Subcorregedor Geral compete: 
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I - substituir o Corregedor-Geral em suas faltas, afastamentos 
temporários, impedimento ou suspeições, recaindo a atribuição no 
Subcorregedor-Geral mais antigo na Classe Especial; 

11 - realizar inspeções e correições, podendo ser assessorado por 
Defensores Públicos designados pelo Defensor Público-Geral ; 

111 - presidir processo administrativo disciplinar contra Defensor 
Público, na forma prevista no art. 185; 

IV- exercer, por delegação, outras atribuições do Corregedor-Geral. 
Art. 39 - O exercício das funções de Subcorregedor-Geral não 

importará dispensa de suas atribuições normais, exceto quando no 
exercício temporário do cargo de Corregedor-Geral , ou durante a 
realização de inspeções e correições. 

Art. 40 O Corregedor-Geral será assessorado por 
Subcorregedores-Gerais e . no máximo, por cinco Defensores da 
Classe Especial , indicados por ele e designados pelo Defensor 
Público-Geral . 

Art. 41 -Aplica-se o disposto no art. 9 , § gc, desta lei complementar 
à eleição do Corregedor-Geral e. no que couber, à escolha dos 
Subcorregedores-Gerais. 

Art. 42 - Ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral , 
assumirá interinamente o Subcorregedor-Geral mais antigo, e será 
realizada nova eleição, em trinta dias, para preenchimento do cargo e 
complementação do mandato. 

Parágrafo único - Caso a vacância se verifique nos últimos seis 
meses de mandato, o cargo de Corregedor-Geral será exercido, no 
período remanescente, pelo Subcorregedor-Geral mais antigo. 

Art. 43 - O Corregedor-Geral poderá ser destituído do cargo por 
deliberação do Conselho Superior, nos casos de abuso de poder, 
conduta incompatível, grave omissão nos deveres do cargo, 
assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada com 
reclusão, em decisão judicial transitada em julgado. 

Parágrafo único - O Conselho Superior decidirá, por maioria de 
votos, pela admissibilidade da representação para a destituição do 
Corregedor-Geral , nos casos precitados no "caput" deste artigo, desde 
que formulada pelo Defensor Público-Geral , por um terço de seus 
integrantes ou por um décimo dos membros da Defensoria Pública em 
atividade. 



Art. 44 - Autorizada a proposta de destituição do Corregedor-
Geral, o Conselho Supenor. em sessão presidida pelo Defensor 
Público-Geral, constituirá, em votação secreta, comissão processante 
integrada por três Defensores Públicos de Classe Especial, cabendo a 
Presidência ao mais antigo na referida classe. 

§ 1 - O Corregedor-Geral da Defensoria Pública será cientificado, 
no prazo de dez dtas, da aprovação da proposta de destituição, 
podendo, em quinze dias, apresentar defesa escrita. pessoalmente ou 
por procurador e requerer produção de provas. 

§ 2 - Não sendo apresentada defesa. o Presidente da com1ssão 
processante nomeará procurador para fazê-la em igual prazo. 

§ 3 - Findo o prazo. o Presidente da comissão processante 
designará data para instrução e Julgamento. nos dez dias 
subseqüentes. 

§ 4 - Na sessão de instrução e julgamento. presidida pelo Defensor 
Público-Geral. após a leitura do relatório da comissão processante. o 
Corregedor-Geral. pessoalmente ou por procurador, terá trinta mmutos 
para produzir defesa oral , deliberando, em seguida, o Conselho 
Supenor, pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros. 

§ 5 - A presença à sessão de instrução e julgamento será limitada 
aos membros do Conselho Superior, ao Corregedor-Geral e a seu 
procurador. 

§ 6 - A sessão poderá ser suspensa, por uma vez, pelo prazo 
máximo de dez dias, para a realização de diligência requerida pelo 
Corregedor-Geral ou por seu procurador, bem como por qualquer 
membro do Conselho Superior. desde que reputada, por maioria de 
votos, imprescindível ao esclarecimento dos fatos. 

Art. 45 - Rejeitada a proposta de destituição ou não atingida a 
votação prevista no § 4" do art. 44, o Presidente da sessão 
determinará o arquivamento dos autos do procedimento. 

Art. 46 - Aprovada a destituição, o Defensor Público-Geral fará 
publicar, no órgao oftclal, em quarenta e oito horas, o inteiro teor da 
decisão proferida, da qual não caberá recurso. 

Parágrafo único - O Presidente da sessão, em cinco dias, 
encaminhará os autos ao Governador do Estado, para que proceda à 
exoneração do Corregedor-Geral da Defensoria Pública, no prazo de 
quinze dias contados de seu recebimento. 



Art. 47 - Destituído o Corregedor-Geral da Defensoria 
proceder-se-á na forma determinada no art. 43 
complementar. 

3-ll) 
Pública, 
desta lei 

Art. 48- O Corregedor-Geral ficará afastado de suas funções: 
I - após o trânsito em julgado da decisão judicial condenatória em 

caso de prática de infração penal, cuja sanção cominada seja de 
reclusão; 

11 - no procedimento de destituição, desde a aprovação do pedido 
de autorização pelo Conselho Superior. na forma prevista no art. 43. 
parágrafo único, até a decisão final. 

Parágrafo único - O período de afastamento contará como de 
exercício do mandato. 

Capítulo 111 
Dos Órgãos de Atuação 

Seção I 
Das Defensorias Públicas do Estado 

Art. 49 - É obrigatória a instalação de Defensoria Pública em todas 
as comarcas do Estado. 

Art. 50 - Nas Defensorias Públicas com mais de um cargo de 
Defensor Público haverá um Defensor Público como Coordenador e 
seus substitutos, designados pelo Defensor Público-Geral, 
competindo-lhes, sem prejuízo de suas funções institucionais e outras 
fixadas pelo Conselho Superior, especialmente: 

I - coordenar as atividades desenvolvidas pelos Defensores 
Públicos que atuem em sua área de competência; 

11 - sugerir ao Defensor Público-Geral providências para o 
aperfeiçoamento das atividades institucionais em sua área de 
competência; 

111 - remeter, semestralmente, ao Corregedor-Geral , relatório das 
atividades desenvolvidas na sua área de competência; 

IV - promover reuniões mensais internas para fixação de · 
orientações. sem caráter vinculativo, e para deliberação sobre matéria 
administrativa, com comparecimento obrigatório, salvo motivo 
JUStificado; 

V - dar posse e exercício aos auxiliares administrativos nomeados 
pelo Defensor Público-Geral ; 

VI - organizar os serviços auxiliares, distribuindo tarefas e 



fiscalizando os trabalhos executados; 
VIl - presidir. mediante designação do Defensor Público-Geral , 

processo administrativo disciplinar relativo a infrações funcionais dos 
seus servidores; 

VIII - fiscalizar a distnbu1ção eqüitativa dos autos ou outro 
expediente em que deva func1onar Defensor Público; 

IX - representar a Defensoria Pública nas solenidades oficiais em 
sua área de atuação; 

X - encaminhar aos órgãos da Administração Superior da 
Defensoria Pública as sugestões para o aprimoramento dos seus 
serviços e solicitar os recursos necessários ao desenvolvimento de 
suas at1v1dades; 

XI -solicitar ao Defensor Público-Geral a designação de estag1ános. 
mediante requerimento de qualquer de seus integrantes; 

XII - encam1nhar à Defensoria Pública Geral sugestões para a 
elaboração do Plano Geral de Atuação da Defensoria Pública; 

XIII - redistribuir, em caso de afastamento. os pedidos e processos, 
modificando-lhes a orientação, se necessário; 

XIV - prestar ao Defensor Público-Geral e ao Corregedor-Geral 
todas as informações pertinentes às atividades da Defensoria Pública 
em sua área de atuação; 

XV- receber reclamações contra a atuação de Defensores Públicos, 
encaminhando-as à consideração do Corregedor-Geral ; 

XVI - propor, fundamentadamente. e promover, se aprovada , a 
implantação de Núcleos, mesmo em bairros ou regiões, visando à 
desconcentração dos serviços da instituição; 

XVII - estabelecer relacionamento com os órgãos do Ministéno 
Público e do Poder Judiciáno. com a finalidade de solucionar casos 
que lhe estejam afetos; 

XVII I - sugenr e encaminhar a celebração de convênios ou ajustes 
com entidades públicas ou privadas. visando à melhoria e à expansão 
dos serviços da Defensoria Pública e , se implantados, exercer a 
coordenação e o controle da execução destes na área de sua 
competência; 

XIX - solicitar à Corregedona-Geral da Defensoria Pública a 
realização de corre1ções extraordinárias, sempre que necessário, 
dando-se ciência ao Defensor Público-Geral ; 
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XX - elaborar boletim e mapas estatísticos de processos, ações e 
atendimentos prestados, para efeito de relatórios periódicos; 

XXI - estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de 
execução que atuem na mesma área de atividade e que tenham 
atribuições comuns; 

XXII - remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos ligados a 
sua atividade; 

XXIII - estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou 
órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins; 

XXIV - organizar a biblioteca e o arquivo geral da Defensoria 
Pública, recolhendo e classificando as cópias de trabalhos elaborados 
pelos integrantes, bem como o material legislativo, doutrinário e 
jurisprudencial de interesse; 

XXV - exercer outras atribuições que lhes forem delegadas pelo 
Defensor Público-Geral. 

§ 1 c - O Coordenador exercerá suas atribuições pelo período de um 
ano, permitida uma recondução; 

§ 2° - As funções de Defensor Público Coordenador serão 
consideradas para apuração de mérito na ocasião da promoção. 

§ 3° - As funções de que trata este artigo poderão ser delegadas a 
outro Defensor Público, mediante comunicação ao Defensor Público-
Geral. 

Art. 51 - As Defensorias Públicas poderão ser agrupadas em 
regiões , sob a coordenação de Defensor Público, nos termos do 
Regulamento Interno. 

Seção 11 
Dos Núcleos da Defensoria Pública 

Art. 52 - Os Núcleos da Defensoria Pública são compostos de 
Defensores Públicos e serviços auxiliares necessários ao 
desempenho das funções . 

§ 1 o - Em cada Núcleo servirá pelo menos um membro da 
Defensoria Pública. 

§ 2° - Os Núcleos serão especializados, podendo ser judiciais ou 
extrajudiciais, observado o disposto no Regulamento Interno. 

§ 3° - A criação, a modificação e a extinção dos Núcleos serão 
fixadas mediante proposta do Defensor Público Coordenador 
aprovada pelo Defensor Público-Geral. 



§ 4 - O Regulamento Interno disporá sobre os critérios de 
divisão dos serviços dos Núcleos. 

Capítulo IV 
Dos Órgãos de Execução 

Seção Única 
Dos Defensores Públicos 

Art. 53 - Aos Defensores Públicos do Estado incumbe o 
desempenho das funções de orientação, postulação e defesa dos 
direitos e interesses dos necessitados, cabendo-lhes. especialmente: 

I - tentar a composição amigável das partes, antes de promover a 
ação. quando Julgar conveniente: 

11 - postular a concessão de gratuidade de justiça para os 
necessitados, na forma da lei; 

111 - prat1car os atos inerentes à postulação e à defesa dos direitos 
dos necessitados. providenciando para que os feitos tenham normal 
tramitação e, quando cabível , interpor recurso para qualquer grau de 
jurisdição; 

IV - defender. nos processos criminais, o réu que não tenha 
defensor constituído, inclusive o revel ; 

V - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública; 
VI - patrocinar ação civil e ação civil "ex delicto"; 
VIl - patroc1nar defesa em ação penal; 
VIII- patrocinar defesa em ação civil e reconvir; 
IX- exercer a defesa da criança e do adolescente, em especial nas 

hipóteses previstas no art. 227 da Constituição da República; 
X - assegurar a seus assistidos, em processo judicial ou 

administrativo. e aos acusados em geral o contraditório e ampla 
defesa. com recursos e me1os a ela merentes: 

XI -patrocinar os d1reitos e interesses do consumidor lesado: 
XII- atuar JUnto aos Ju1zados Especiais; 
XIII - exercer a função de Curador de Ausentes e Especial , salvo 

quando a lei o atnbuir expressamente a outrem; 
XIV - representar ao Mmisténo Público em caso de sevícias ou 

maus tratos à pessoa do defendendo; 
XV - atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários. 

v1sando a assegurar à pessoa. sob qualquer Circunstância, o exerc1c1o 
dos direitos e das garant1as 1nd1v1duais; 
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XVI - requerer a transferência de preso para local adequado, 

quando necessário; 
XVII - diligenciar as medidas necessárias ao assentamento de 

registro civil de nascimento de menor abandonado: 
XVIII - supervisionar e fiscalizar, sob a coordenação dos órgãos 

superiores, o desempenho do estagiário designado para seu auxiliar 
nos serviços forenses. avaliando-o, ao final do estágio, na forma do 
regulamento; 

XIX - exercer, mediante designação do Defensor Público-Geral. a 
Coordenadoria de Núcleo da Defensoria Pública e outros cargos de 
confiança da instituição; 

XX - integrar comissão de processo administrativo disciplinar; 
XXI - requisitar a instauração de inquérito policial e diligências 

necessárias à apuração de crime de ação penal pública; 
XXII - exercer outras atribuições definidas em lei ou ato normativo. 

desde que afetas a sua área de atuação. 
Parágrafo único - O Defensor Público-Geral poderá designar outro 

Defensor Público para funcionar em feito determinado de atribuição do 
titular, com a concordância deste. 

Art. 54 - O número de Defensores Públicos será igual ou superior ao 
de Juízes de primeira instância. 

Parágrafo único - O Governador do Estado enviará à Assembléia 
Legislativa, mediante proposta do Defensor Público-Geral, projeto de 
lei que ajuste o quadro dos membros e servidores da Defensoria 
Pública ao disposto neste artigo. 

Capítulo V 
Dos Órgãos Auxiliares 

Seção I 
Da Comissão de Concurso 

Art. 55 - A Comissão de Concurso, órgão auxiliar da Defensoria 
Pública, de caráter transitório, incumbida da seleção de candidatos ao 
ingresso na carreira, será presidida pelo Defensor Público-Geral e 
constituída por Defensores Públicos e por representante da Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

Art. 56 - Os integrantes da Comissão de Concurso serão indicados 
pelo Conselho Superior dentre Defensores Públicos, atendidos os 
seguintes requisitos: 
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I -ser, preferencialmente. especializado em disciplma exigida no 
edital do concurso: 

li - não compor o Conselho Superior; 
111- apresentar regularidade de serviço: 
IV - não estar respondendo a ação penal por infração apenada com 

reclusão ou cumpnndo pena imposta: 
V - não estar afastado do exercício do cargo para desempenho de 

função de presidente junto à associação de classe: 
VI - não ter exercido o magistério em curso de preparação de 

candidato para concurso de carreira jurídica. nos seis meses 
anteriores à abertura do edital : 

VIl - não ser parente consangüíneo ou afim. até o quarto grau . 
1nclus1ve. de cand1dato inscrito: 

VIII- não estar respondendo a processo administrativo disciplinar ou 
cumprindo penalidade imposta. 

Art. 57 - Os examinadores, mediante aprovação da maioria da 
Comissão de Concurso, poderão ser substituídos pelos suplentes. 

§ 1 o - A Comissão de Concurso terá dois membros para cada 
disciplina. sendo um deles suplente. 

§ 2° - Redigidas as provas, o suplente necessariamente func1onará 
como revisor, cabendo-lhe o exame das questões e a sugestão à 
Comissão de Concurso, quando for o caso, de eventuais alterações. 

Art. 58 - O representante da Ordem dos Advogados do Brasil e seu 
suplente serão escolhidos pelo Presidente da Comissão entre os 
integrantes de lista sêxtupla apresentada pela Seção de Minas Gerais. 

Art. 59 - A Comissão de Concurso deverá, até a realização da 
última fase do concurso. colher Informações circunstanciadas sobre a 
conduta pessoal , profissional e familiar dos candidatos. 

Art. 60 - Os Defensores Públicos em atividade e os servidores 
administrativos deverão, obrigatoriamente, auxiliar na realização do 
concurso. 

Seção 11 
Do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 

Art. 61 -O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é órgão 
auxiliar da Defensona Pública. dirigido por um membro da instituição 
indicado pelo Conselho Supenor e designado pelo Defensor Público-
Geral. 



Parágrafo único - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional poderá contar, ainda, nas suas atividades, com a 
participação de membros e estagiários da Defensoria Pública 
designados pelo Defensor Público-Geral. 

Art. 62 - Incumbe ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional , entre outras atribuições previstas no Regulamento Interno: 

I - promover curso preparatório de candidatos aprovados no 
concurso de ingresso na carre1ra de Defensor Público e serviços 
auxiliares, com duração mínima de trinta dias; 

11 - promover cursos de aperfeiçoamento e especialização de 
Defensores Públicos e de serviços auxiliares; 

111 - realizar seminários. congressos, simpósios. cursos, pesquisas e 
estudos, visando ao aprimoramento profissional e cultural dos 
Defensores Públicos; 

IV - promover cursos de treinamento e reciclagem de membros da 
Defensoria Pública, especialmente dos que estejam em estágio 
probatório: 

V - realizar encontros locais e regionais e ciclos de estudo e 
pesquisa entre Defensores Públicos: 

VI - promover intercâmbio cultural e científico com instituições 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

Vil -editar e divulgar trabalhos jurídicos de Defensores Públicos; 
VIII - firmar convênios com entidades de classe, de ensino jurídico 

ou área correlata, nacionais ou estrangeiras, visando ao 
aprimoramento cultural e profissional dos membros da carreira e 
servidores auxiliares, ouvido o Conselho Superior da Defensoria 
Pública; 

IX - indicar os expositores regulares ou eventuais para os cursos 
oficiais do órgão, ouvido o Defensor Público-Geral. 

Art. 63 - O modelo de gestão do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria Pública será definido no 
Regulamento Interno. 

Seção 111 
Dos Órgãos de Apoio Administrativo 

Art. 64 - Lei ordinária específica disciplinará os órgãos e serviços 
auxiliares de apoio administrativo e das atividades funcionais da 
instituição, organizando-os em quadro próprio, com cargos que 



atendam às peculiaridades e às necessidades da administração. 
Art. 65 - Os órgãos de apoio administrativo serão chefiados pelo 

Diretor-Geral , que será designado entre os membros da Defensoria 
Pública. 

Seção IV 
Dos Órgãos de Assessoramento 

Art. 66 - É órgão de assessoramento da Defensoria Pública-Geral o 
Gabinete do Defensor Público-Geral. 

Subseção Única 
Do Gabinete do Defensor Público-Geral 

Art. 67 - O Gabinete do Defensor Público-Geral será integrado por 
servidores por ele livremente escolhidos e tem por finalidade prestar 
assessoramento direto e fornecer apoio administrativo ao Defensor 
Público-Geral e aos Subdefensores Públicos-Gerais, competindo-lhe 
ainda: 

I - supervisionar e coordenar as atividades de assessoramento 
jurídico e de comunicação social desenvolvidas na Defensoria Pública; 
li- atender e prestar informações ao público e às autoridades; 
111- exercer outras atividades correlatas. 
Parágrafo único - O Chefe de Gabinete exercerá as atribuições 

delegadas pelo Defensor Público-Geral e será escolhido entre os 
membros da Defensoria Pública, em atividade ou não. 

Seção V 
Da Coordenação de Estagiários 

Art. 68 - A Defensoria Pública manterá um quadro de estagiários, 
constituído de acadêmicos de Direito matriculados nos dois últimos 
anos ou semestres correspondentes do curso de bacharelado das 
escolas oficiais ou reconhecidas, os quais atuarão como auxiliares dos 
membros da instituição e serão contratados pela Defensoria Pública, 
por período não superior a dois anos, e serão designados pelo 
Defensor Público-Geral. 

Art. 69 - Os estagiários serão selecionados por meio de provas e 
avaliação do histórico, nos termos do regulamento. 

Parágrafo único - A Defensoria Pública-Geral poderá conceder aos 
estagiários, a título de bolsa de estudo, auxílio correspondente à 
remuneração mínima legal. 

Art. 70 - Os estagiários da Defensoria Pública exercerão suas 
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funções pelo período m1n1mo de um ano, em expediente não 
inferior a quatro horas diárias, para os efeitos do art. 74 desta lei 
complementar. 

Art. 71 - Aplicam-se aos estagiários, durante o estágio e sob pena 
de cancelamento sumário deste, as proibições e normas disciplinares 
a que estão sujeitos os integrantes do quadro de serviços auxiliares 
da Defensoria Pública e os servidores públicos em geral, sendo-lhes, 
ainda, vedado: 

I - exercer qualquer atividade relacionada com funções judiciárias 
ou policiais, salvo no caso de compatibilidade técnica; 

11 - revelar quaisquer fatos de que tenham conhecimento em razão 
das atividades do estágio; 

111 - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários. 
percentagens, custas ou participações de qualquer natureza. 

Art. 72 - O Regulamento Interno disporá sobre os impedimentos 
para o exercício das funções de estagiário. 

Subseção Única 
Da Dispensa e do Certificado de Estágio 

Art. 73 - Os estagiários poderão ser dispensados por ato do 
Defensor Público-Geral , mediante representação motivada pelo 
Defensor Público supervisor do estágio. 

Art. 74- Ao término do período de estágio, será expedido certificado 
pelo Defensor Público-Geral , após avaliação feita pelo Defensor 
Público, quanto ao desempenho e à assiduidade do estagiário, 
instruída com os documentos pertinentes, observado o prazo previsto 
no art. 70 desta lei complementar. 

Parágrafo único - O tempo de estágio certificado será considerado 
serviço público relevante e prát1ca forense. 

Seção VI 
Dos Centros de Apoio Operacional 

Art. 75 - Os Centros de Apoio Operacional aos núcleos são órgãos 
auxiliares da atividade funcional da Defensoria Pública, compostos por 
servidores administrativos do seu quadro de pessoal, competindo-
lhes: 

I - estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de execução 
que atuem na mesma área de atividade e tenham atribuições comuns; 

11 - remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos ligados à sua 



atividade; 
111 - estabelecer intercâmbio permanente com órgãos públicos ou 

privados que atuem em áreas afins: 
IV - remeter, anualmente. ao Defensor Público-Geral relatóno das 

atividades da Defensoria Pública; 
V - organizar a biblioteca e o arquivo geral , recolhendo e 

classificando as cópias de todos os trabalhos elaborados pelos 
integrantes. bem como o material legislativo. doutrináno e 
junsprudencial de interesse; 

VI - exercer outras funções compatíveis com sua finalidade, vedado 
o exercício de atividade de órgãos de execução e a expedição de atos 
normativos. 

Parágrafo único - A direção dos Centros de Apoio Operacional será 
exercida por um coordenador. escolhido entre os integrantes dos 
Núcleos da Defensoria Pública. 

Título IV 
Do Pessoal e da Carreira de Defensor Público 

Capítulo I 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 76 - O quadro de carreira do Defensor Público Estadual é 
Integrado pelos cargos relacionados no Anexo I desta lei 
complementar. 

Paragrafo único - O provimento dos cargos previstos no ··caput'' f1ca 
condicionado ao preenchimento das condições previstas pela Lei 
Complementar Federal nc 101 , de 4 de maio de 2000. 

Art. 77 - As promoções na carreira da Defensona Pública serão 
precedidas da adequação da lista de antigüidade aos critérios de 
desempate estabelecidos nesta lei complementar. 

Capítulo 11 
Do Ingresso na Carreira 

Art. 78 - O ingresso na carreira de Defensor Público. no cargo de 
Defensor Público Substituto, dar-se-á mediante aprovação em 
concurso público de provas e títulos, obedecida a ordem de 
classificação. 

Seção I 
Do Concurso Público 

Art. 79 - O concurso público para ingresso na carreira de Defensor 
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Público será organizado pelo Conselho Superior da Defensoria 
Pública, com a participação do Conselho Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

§ 1 o - O concurso terá validade de até dois anos contados da 
homologação, prorrogável uma vez, por igual período. 

§ 2° - A abertura do concurso será determinada pelo Defensor 
Público-Geral, por meio de edital publicado por três vezes no órgão 
oficial do Estado. 

§ 3° - Salvo motivo justificado. o prazo máximo para a conclusão do 
concurso é de noventa dias úteis, contado do encerramento das 
inscrições. 

§ 4c. - O concurso será realizado, obrigatoriamente, quando o 
número de cargos vagos for igual ou superior a dez por cento do 
número total dos cargos da carreira. 

Art. 80 - O Conselho Superior elaborará o regulamento do concurso 
e o respectivo edital. do qual constarão os programas das disciplinas 
sobre as quais versarão as provas e a indicação dos pontos a serem 
atribuídos aos títu los, bem como o número de vagas a serem 
preenchidas na classe inicial. 

§ 1 o - O edital do concurso reservará aos portadores de deficiência 
física o percentual de dez por cento das vagas, respeitadas as 
exigências funcionais e as qualificações para a ocupação do cargo. 

§ 2° - O edital do concurso indicará, obrigatoriamente, o número de 
cargos vagos na classe inicial da carreira. 

Art. 81 - Publicado o edital do concurso, o Conselho Superior 
indicará os membros da Defensoria Pública que constituirão a 
comissão examinadora junto com o Defensor Público-Geral, que a 
presidirá, e o representante do Conselho Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

Art. 82 - São requisitos para o ingresso na carreira de Defensor 
Público, entre outros, constantes no regu lamento do concurso: 

I - ser brasileiro e bacharel em Direito, inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil; 

11 - estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações 
militares e eleitorais; 

111 - ter, à data da inscrição, pelo menos dois anos de prática forense 
comprovada; 
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IV - ter boa conduta social e não registrar antecedentes 

criminais; 
V - apresentar higidez fís1ca e mental. atestada por médicos de 

mstituição pública ou por entidade particular registrada no Conselho 
Regional de Medicma, conveniada com a Defensoria Pública; 

VI - ter satisfeito os demais requisitos previstos no edital e no 
regulamento do concurso. 

§ 1 - São consideradas formas de prat1ca forense, além do 
exercício da advocacia. a realizada em estág1os perante as 
Defensorias Públicas dos Estados ou outras instituições essenciais à 
função jurisdicional , mediante convênio e na hipótese de critérios 
semelhantes de estágio. 

§ 2° - Por decisão da Comissão de Concurso, poderá ser aplicado o 
disposto no parágrafo anterior aos estagiários de serviços de 
assistência jurídica congêneres mantidos por escolas de direito ofic1ais 
ou reconhecidas. 

§ 3c - O requisito previsto no inciso 11 1 poderá ser substituído pelo 
exercício de cargo público privativo de bacharel em direito. observado 
o mesmo prazo. 

§ 4° - O candidato aprovado nas provas escritas somente será 
admitido às provas orais após a realização de exame psicotécnico 
vocacional, elaborado por entidade pública ou particular reg1strada no 
Conselho Regional de Psicologia, conveniada com a Defensoria 
Pública, o qual servirá de subsídio para o julgamento final, sem 
prejuízo de entrevista pessoal com os integrantes da Comissão de 
Concurso. 

§ 5 - Os candidatos proibidos de se inscrever na Ordem dos 
Advogados do Brasil comprovarão o registro até a posse no cargo de 
Defensor Público. 

Seção 11 
Da Nomeação, da Posse e do Exercício 

Art. 83 - O candidato aprovado no concurso de ingresso na carreira 
será nomeado para o cargo de Defensor Público Substituto, com as 
prerrogativas, as vedações, os impedimentos, o subsídio e as 
vantagens de caráter indenizatório do Defensor Público de Classe I, 
respeitada a ordem de classificação e o número de vagas existentes. 

Parágrafo único - Em todo o Estado, servirão trezentos e cinqüenta 
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Defensores Públicos Substitutos, com sede na Capital e lotados na 
Defensoria Pública-Geral, os quais exercerão as suas funções em 
qualquer órgão de atuação no Estado, podendo tal número ser 
excedido se compensado com a quantidade de vagas existentes nas 
diversas classes. 

Art. 84 - Após a nomeação, os candidatos serão empossados, com 
imediato exercício, perante o Conselho Superior, em sessão 
extraordinária realizada no prazo de trinta dias. 

§ 1 o - O candidato nomeado tomará posse, com imediato exercício, 
no prazo de trinta dias contado da data da nomeação, prorrogável, por 
igual período, mediante requerimento dirigido ao Defensor Público-
Geral. 

§ 2° - O candidato nomeado deverá apresentar declarações de bens 
relativas aos dois últimos exercícios fiscais e, no ato de sua posse, 
prestar o compromisso de desempenhar, com retidão, as funções do 
cargo e de cumprir a Constituição e as leis. 

§ 3° - O candidato nomeado que não comparecer à posse prevista 
no "caput" deste artigo será empossado na forma disposta no art. 30, 
inciso XXVI, desta lei complementar. 

§ 4° - Caso a posse não ocorra dentro do prazo previsto, por 
ausência do nomeado, a nomeação caducará automaticamente, e 
será decretada a perda do cargo em ato do Defensor Público-Geral. 

§ 5° - O candidato aprovado poderá renunciar à nomeação 
antecipadamente ou até o termo final do prazo de posse, caso em 
que, optando, será deslocado para o último lugar da lista de 
classificados. 

Seção 111 
Do Estágio de Orientação e Preparação 

Art. 85 - Após entrar em exercício, o Defensor Público Substituto 
ficará à disposição do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional pelo período mínimo de trinta dias, para estágio de 
orientação e preparação, findo o qual assumirá as suas atribuições 
perante o órgão de atuação para o qual foi designado. 

§ 1 o - Durante o estágio a que se refere este artigo, o Defensor 
Público Substituto poderá ser designado para o exercício das 
atribuições do cargo. 

§ 2° - Ao assumir suas funções no órgão de atuação da Defensoria 
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Pública para o qual foi designado, o Defensor Público Substituto 
fará imediata comunicação à Corregedoria-Geral , acompanhada de 
declaração sobre a situação dos serviços que lhe forem afetos, bem 
como em caso de nova designação. 

§ 3° - Para todos os efeitos legais, o período de estágio probatório 
compreende o de orientação e preparação. 

Art. 86 - Em caso de aproveitamento insuficiente no estágio de 
orientação e preparação, o Defensor Público Substituto permanecerá, 
pelo prazo máximo de sessenta dias, à disposição do Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, para aprimoramento, podendo 
o Subdefensor Público-Geral , a qualquer tempo, de ofício ou mediante 
provocação do corpo docente, impugnar a permanência na carreira 
junto à Corregedoria-Geral. 

§ 1 o - A impugnação será fundamentada e instruída com os 
documentos referentes ao desempenho insatisfatório. 

§ 2° - O Corregedor-Geral , motivadamente, submeterá a 
impugnação à apreciação do Conselho Superior, observado o 
disposto nos arts. 30, inciso XXIII. e 89 desta lei complementar. 

§ 3° - Rejeitada a impugnação, o Defensor Público Substituto 
permanecerá em estágio probatório, na forma desta lei complementar. 

§ 4° - Ficam suspensos, automaticamente, até o definitivo 
julgamento. o exercício funcional e o período de estágio probatório do 
Defensor Público Substituto, quando houver impugnação. 

Seção IV 
Do Estágio Probatório 

Art. 87 - O Defensor Público Substituto, a contar da data em que 
entrar em exercício, submeter-se-á a estágio probatório pelo prazo de 
três anos, durante o qual será avaliada, em caráter permanente, pela 
Corregedoria-Geral da Defensoria Pública e pelo Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional a conveniência da permanência e da 
confirmação na carreira, observado o seguinte: 

I - idoneidade moral no âmbito pessoal , profissional e familiar; 
li- conduta compatível com a dignidade do cargo; 
111- dedicação e exação no cumprimento dos deveres e das funções 

do cargo; 
IV - eficiência, pontualidade e assiduidade no desempenho de suas 

funções; 



V - presteza e segurança nas manifestações processuais; 
VI - referências em razão da atuação funcional ; 
VIl -publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos, inclusive 

premiação obtida; 
VIII - atuação em órgão de atuação da Defensoria Pública que 

apresente dificuldade no exercício das atribuições; 
IX- contribuição para a melhoria dos serviços da instituição; 
X - integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do 

cargo; 
XI - freqüência a cursos de aperfeiçoamento realizados pelo Centro 

de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. 
§ 1 o - Durante o triênio a que se refere este artigo, a atuação do 

membro da Defensoria Pública será, ainda, acompanhada e avaliada 
pela Corregedoria-Geral , por meio de inspeções, correições, análise 
de trabalhos remetidos e outros meios a seu alcance. 

§ 2° - A permanência na carreira e a confirmação do membro da 
Defensoria Pública serão deliberadas pelo Conselho Superior, na 
forma desta lei. 

Subseção Única 
Do Acompanhamento do Estágio Probatório 

Art. 88 - O Corregedor-Geral da Defensoria Pública, para os fins do 
disposto no art. 30, inciso XXIII, decorrido o prazo de trinta dias 
previsto no art. 85 desta lei , designará uma comissão para 
acompanhamento e avaliação individual de estágio probatório do 
membro da Defensoria Pública. 

§ 1 o -A comissão de que trata o "caput" deste artigo será composta 
por um Subcorregedor-Geral , que a presidirá, e por, pelo menos, dois 
Defensores Públicos em exercício há mais de cinco anos. 

§ 2° - Durante o período de estágio probatório, será aprofundada a 
investigação relativa aos aspectos moral , pessoal, profissional e 
familiar do membro da Defensoria Pública, valendo as conclusões 
como subsídio para a decisão do Conselho Superior da Defensoria 
Pública. 

§ 3o - O membro da Defensoria Pública deverá encaminhar à 
comissão relatórios trimestrais de atividades, instruídos com peças 
jurídicas, abrangendo as diversas áreas de atuação, na forma que 
dispuser o Regulamento Interno respectivo. 
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§ 4° - O Corregedor-Geral e a comissão designada poderão 
requisitar ao membro da Defensoria Pública em estágio probatório 
cópias de trabalhos referidos nos relatórios trimestrais e não 
encaminhados. 

Art. 89 - O Corregedor-Geral da Defensoria Pública poderá, a 
qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação dos membros da 
comissão. impugnar, fundamentadamente. a permanência do 
Defensor Público na carreira. 

§ 1 o - O interessado será intimado pessoalmente para, em dez dias, 
oferecer alegações e produzir provas, observado o disposto nos arts. 
30, inciso XXIII; 90, parágrafo único; 91 e 93, §§ 1" a 3°, desta lei 
complementar. 

§ 2° - Não sendo encontrado ou havendo fundada suspeita de 
ocultação, a intimação far-se-á por meio de publicação no órgão oficial 
do Estado. 

§ 3c - Acolhida a impugnação pelo Conselho Superior, o Defensor 
Público será exonerado por ato do Defensor Público-Geral , cabendo 
da decisão recurso ao Conselho Superior, no prazo de cinco dias. 

§ 4° - Rejeitada a impugnação, o membro da Defensoria Pública 
permanecerá em estágio probatório, na forma desta lei. 

§ 5° - Não sendo impugnado o estágio probatório, o Subcorregedor-
Geral designado para presidir a comissão poderá sugerir ao 
Corregedor-Geral , até cento e vinte dias antes do término do estágio 
probatório, a confirmação do membro da Defensoria Pública na 
carreira , servindo a manifestação como subsídio ao Conselheiro 
designado, nos termos do art. 91, § 2°, desta lei. 

Art. 90 - Fica suspenso, até o definitivo julgamento, o período de 
estágio probatório do membro da Defensoria Pública no caso de 
impugnação à sua permanência na carreira. 

Parágrafo único - O Defensor Público Substituto somente poderá 
afastar-se do exercício do cargo por motivo de férias ou licença para 
tratamento de saúde, caso em que o estágio não se suspende. 

Seção V 
Da Confirmação na Carreira 

Art. 91 - A conveniência da confirmação na carreira do Defensor 
Público em estágio probatório será examinada por integrante do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, designado mediante 



distribuição dos relatórios. 
§ 1 o - O Corregedor-Geral, até noventa dias antes do término do 

estágio probatório, apresentará ao Conselho Superior relatório da 
atuação do Defensor Público Substituto, emitindo parecer sobre sua 
confirmação. 

§ 2 -O Conselheiro designado deverá, até sessenta dias antes do 
término do estágio probatório, em exposição fundamentada c instruída 
com os documentos necessários, propor ou não a confirmação na 
carreira do Defensor Público em estág1o probatório. 

Art. 92 - Caso o Conselheiro designado, com base em avaliação 
especial procedida pela comissão de que trata o art. 91 desta lei 
complementar, venha a propor ao Conselho Superior a exoneração do 
Defensor Público em estágio probatório, terá este dez dias para 
oferecer alegações e provas. 

§ 1 o - O interessado será intimado pessoalmente, e, não sendo 
encontrado ou havendo fundada suspeita de ocultação, será a 
intimação efetivada por meio de publicação no órgão oficial dos 
Poderes do Estado. 

§ 2 - O Conselho Superior. na pnmeira reunião subseqüente, 
decidirá acerca da proposta de exoneração pelo voto de dois terços 
de seus membros. 

§ 3c - Quando o Conselho Superior decidir pela não-confirmação do 
Defensor Público no cargo ou não havendo defesa, o Defensor 
Público-Geral procederá a sua exoneração. 

Art. 93 - Ficam suspensos, automaticamente, até o definitivo 
julgamento o exercício funcional e o período de estágio probatório do 
Defensor Público Substituto, quando houver impugnação pelo 
Conselheiro designado. 

§ 1 o - Propondo o Conselheiro a confirmação na carreira do membro 
da Defensoria Pública, suspende-se, automaticamente, o período de 
estágio probatório, até o definitivo julgamento pelo Conselho Superior 
da Defensoria Pública. 

§ 2a - O tempo de suspensão do exercício funcional será contado 
para todos os efeitos legais, em caso de confirmação. 

§ 3° - Se a decisão for pela confirmação, compete ao Defensor 
Público-Geral expedir o respectivo ato declaratório, no qual constará a 
sua nova condição como Defensor Público de Classe I, além de 
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titulandade no órgão de atuação em que estiver exercendo as suas 
atnbu1ções, salvo se neste ex1stir titular, ainda que licenciado ou 
afastado. 

§ 4 - Caso o Defensor Público confirmado não puder ser 
titularizado. será ele designado para exercer as suas atribuições em 
outro órgão de atuação. 

Capítulo 111 
Da Carre1ra e dos Cargos 

Art. 94 - A carre1ra de Defensor Público estável é constituída de três 
classes denominadas: 
I- Defensor Público de Primeira Classe (inicial); 
11 - Defensor Público de Segunda Classe (intermed1ana); 
111- Defensor Público de Classe Especial (final) . 
Parágrafo único - Integram o quadro de carreira da Defensoria 

Pública os cargos relacionados no anexo desta lei complementar. 
Capítulo IV 

Da Vacãnc1a e das Formas de Provimento Denvado 
Seção I 

Das Disposições Preliminares 
Art. 95 - Na existência de vaga, ocorrida nas hipóteses previstas no 

art. 167 desta lei , o Defensor Público-Geral fará publicar, no órgão 
oficial dos Poderes do Estado, edital para provimento da vaga. 

§ 1 -O Regulamento Interno disciplinará os requisitos do edital de 
promoção ou remoção e os critérios de votação, observado o disposto 
nesta lei complementar. 

§ 2 - A data da abertura da vaga, para efeito de determinação do 
criteno de provimento, será a estabelecida na forma prev1sta no 
parágrafo ún1co do art. 167 desta lei complementar. 

Seção 11 
Da Promoção 

Art. 96 -A promoção na carreira de Defensor Público será efet1vada 
por ato do Defensor Público-Geral, observados, alternadamente, os 
critérios de antigüidade e merecimento, além da lista tríplice. decorrido 
o interstício de dois anos de efetivo exercício na classe. 

Parágrafo único - Dispensar-se-á o prazo de interstício prev1sto 
neste artigo se não houver quem preencha tal requisito ou se quem o 
preencher não se inscrever para a promoção. 



Subseção I 
Da Antigüidade 

Art. 97 - A antigüidade , para efeito de promoção, será determinada 
pelo tempo de efetivo exercício na classe, independentemente de 
inscnçao, importando interrupção de contagem de tempo o 
afastamento ou a licença do cargo, salvo por motivo de: 
I- férias; 
11 - licença: 
a) para tratamento de saúde; 
b) por motivo de doença em pessoa da família; 
c) à gestante; 
d) paternidade; 
e) em caráter especial; 
f) para casamento; 
g) por luto; 
111- período de trânsito; 
IV - prestação de serviço militar e outros obrigatórios por lei ; 
V - exercício de mandato eletivo ou da entidade de classe; 
VI - exercício, no âmbito da Defensoria Pública, de cargos em 

comissão ou função de assessoria; 
VIl - em outros casos previstos em lei. 
Art. 98 - Ocorrendo empate na classificação por antigüidade, terão 

preferência sucessivamente: 
I -o mais antigo na carreira da Defensoria Pública; 
li- o de maior tempo de serviço público estadual; 
111- o de maior tempo de serviço público; 
IV - o que tiver obtido melhor classificação no concurso de ingresso 

na carreira; 
V- o mais idoso. 
Art. 99 - Nos meses de janeiro e julho de cada ano, o Defensor 

Público-Geral fará publicar, no órgão oficial dos Poderes do Estado, 
lista de antigüidade dos membros da Defensoria Pública, com o tempo 
de serviço em dias. 

§ 1 o - As reclamações contra a lista de an tigüidade poderão ser 
apresentadas pelos interessados no prazo de quinze dias da 
publicação. 

§ 2° - Da decisão do Defensor Público-Geral sobre a reclamação 
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apresentada contra a lista caberá recurso para o Conselho 
Superior, no prazo de dez dias. 

Subseção 11 
Do Merecimento 

Art. 1 00 - Poderá concorrer à promoção por merecimento o membro 
da Defensoria Pública que: 

I - requerer sua inscrição no prazo de quinze dias a contar da 
publicação, no órgão oficial dos Poderes do Estado, do aviso de 
existência de vaga, constando no requerimento estar com o serviço 
em dia; 

11- não esteja em disponibil idade cautelar ou decorrente de punição; 
111 - não tenha sofrido penalidade disciplinar nos doze meses 

anteriores à formação da lista nem esteja submetido a processo 
disciplinar ou administrativo; 

IV - não esteja respondendo a ação penal por infração cuja sanção 
cominada seja de reclusão nem esteja cumprindo pena imposta; 
V- não se tenha afastado do exercício das funções nos últimos dois 

anos ou a ele retornado nos últimos seis meses, ressalvadas as 
hipóteses relacionadas nos incisos do art. 97 desta lei complementar; 

VI - não tenha dado causa, injustificadamente, a adiamento de 
audiência, no período de doze meses anteriores ao pedido e assim o 
declarar expressamente no requerimento de inscrição; 

VIl - não esteja em estágio probatório. 
Art. 1 01 - A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice 

para cada vaga, elaborada pelo Conselho Superior da Defensoria 
Pública, em sessão aberta e com voto oral. 

§ 1 o - Serão incluídos na lista tríplice os nomes votados pela maioria 
absoluta, realizando-se tantos escrutínios quantos necessários. 

§ 2° - A lista de promoção por merecimento poderá conter menos de 
três nomes, se não houver remanescente da classe com o requisito do 
interstício. 

§ 3° - A lista tríplice será acompanhada do histórico funcional dos 
candidatos, com a indicação dos votos obtidos, o escrutínio e a 
menção de entradas em listas anteriores. 

§ 4° - É obrigatória a promoção por merecimento do membro da 
Defensoria Pública que figurar na lista pela terceira vez consecutiva 
ou pela quinta vez alternada. 
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§ 5° - Em caso de haver mais de um candidato à promoção 

compulsória, o desempate far-se-á pelo critério estabelecido no art. 98 
desta lei complementar. 

Art. 102 - O Conselho Superior fixará os critérios para aferição do 
merecimento, considerando, especialmente: 

I - o aprimoramento intelectual e cultural em cursos de 
aperfeiçoamento, de natureza jurídica, promovidos pela Defensoria 
Pública ou por estabelecimento de ensino superior oficialmente 
reconhecido, compreendendo, necessariamente, as seguintes 
atividades: 

a) apresentação de trabalho escrito sobre assunto de relevância 
jurídica; 

b) defesa oral do trabalho que tenha sido aceito por banca 
examinadora; 

11 - a contribuição à organização e à melhoria dos serviços da 
Defensoria Pública. 

Art. 103 - Observar-se-ão, além dos requisitos legais para a 
promoção, os seguintes critérios: 

I - operosidade, assiduidade e dedicação no exercício do cargo; 
li - presteza e segurança nas manifestações processuais; 
111- condutas pública e particular ilibada; 
IV - conceito atribuído aos assentamentos funcionais , na forma do 

Regulamento Interno; 
V- referências em razão da atuação funcional ; 
VI - publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos e 

premiação obtida; 
VIl - atuação em Núcleo que apresente dificuldade ao exercício das 

atribuições; 
VIII - contribuição à melhoria dos serviços da instituição e do 

Núcleo. 
Art. 1 04 - O Defensor Público-Geral promoverá, no prazo de quinze 

dias contados do recebimento do expediente, os indicados à 
promoção por antigüidade ou por merecimento. 

Parágrafo único - A promoção realizada após o prazo fixado neste 
artigo retroagirá ao dia seguinte de seu vencimento. 

Capítulo V 
Da Inamovibilidade e da Remoção 



Art. 1 05 - Os membros da Defensoria Pública do Estado de 
Minas Gerais são inamovíveis. salvo se apenados com remoção 
compulsóna. na forma desta lei. 

Art. 106 - A remoção será voluntária ou por permuta, sempre entre 
membros da mesma classe. 

Art. 1 07 - A remoção compulsória somente será aplicada com prévio 
parecer do Conselho Supenor. assegurada ampla defesa em processo 
administrativo disciplinar. 

Art. 108 - A remoção voluntária far-se-á mediante requerimento ao 
Defensor Público-Geral. nos quinze dias segu1ntes à publicação, no 
órgão of1c1al dos Poderes do Estado, do aviso da existência da vaga. 

§ 1 - Findo o prazo fixado neste artigo e havendo mais de um 
candidato à remoção. será removido o mais antigo na classe e, 
ocorrendo empate, sucessivamente, o mais antigo na carreira, no 
serviço público do Estado, no serviço público em geral, o mais idoso e 
o mais bem classificado no concurso para ingresso na Defensoria 
Pública. 

§ 2 - A remoção precederá o preenchimento da vaga por 
promoção. 

§ 3 - Dar-se-á a remoção voluntária , independentemente de vaga, 
para acompanhar cônjuge ou companheiro ocupante de cargo público 
efet1vo, nos termos do Regulamento Interno. 

Art. 109 - A remoção por permuta será concedida med1ante 
requerimento do Interessado, atendida a conveniência do serviço. 

§ 1 - A remoção por permuta somente será deferida após um ano 
de exercício como Defensor Público de Prime1ra Classe (micial). 

§ 2 - Presume-se inconveniente ao serv1ço a remoção por permuta 
quando um dos Defensores Públicos estiver às vésperas de 
aposentadoria ou de exoneração do cargo a pedido. 

§ 3 - No caso do § 2 , sem prejuízo de penalidade disciplinar, o 
Conselho Superior revogará, obrigatoriamente, a remoção por 
permuta. 

§ 4 - O ato de remoção é de competência do Defensor Público-
Geral. 

Título V 
Das Garantias e das Prerrogativas 

Capítulo I 
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Das Garantias 

Art. 11 O - O Defensor Público está sujeito a regime jurídico especial 
e tem as seguintes garantias: 
I- independência funcional no desempenho de suas atribuições; 
11- inamovibilidade; 
111 - irredutibilidade de subsídio. fixado nos termos da Constituição 

da República; 
IV- estabilidade, nos termos desta lei complementar. 
§ 1 o - O membro da Defensoria Pública confirmado no cargo nos 

termos do art. 93. § 3w, desta lei complementar somente poderá ser 
demitido em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de 
procedimento disciplinar administrativo, assegurada a ampla defesa. 
em qualquer hipótese. 

§ 2° - Em caso de extinção do órgão de execução, mudança da 
sede do núcleo de atuação ou da comarca, será facultada ao 
Defensor Público a remoção para outro núcleo ou comarca ou a 
disponibilidade com subsídio proporcional ao tempo de serviço, até o 
seu adequado aproveitamento em outro cargo, e a contagem do 
tempo de serviço como se em exercício estivesse. 

Capítulo 11 
Das Prerrogativas 

Art. 111 - São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais, no exercício de suas atribuições: 

I - receber intimação pessoal em qualquer processo ou grau de 
jurisdição, mediante entrega dos autos com vista, contando-se-lhe, em 
dobro, todos os prazos; 

11 - não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em 
flagrante por crime inafiançável , caso em que a autoridade fará 
imediatamente comunicação ao Defensor Público-Geral; 

111 - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado 
Maior, com instalações e comodidades condignas e com privacidade, 
e, após sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido 
em dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser 
cumprida a pena e, na sua falta, em prisão domiciliar; 

IV- comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, 
mesmo sem designação, quando estes se acharem presos, detidos ou 
recolhidos em estabelecimentos civis ou militares; 



V- ter vista pessoal dos processos judiciais ou administrativos de 
qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, fora dos 
cartórios e das secretarias, ressalvadas as vedações legais, ou retirá-
los pelos prazos legais; 

VI - examinar autos de processos em andamento ou findos, mesmo 
sem designação, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar 
apontamentos; 

VIl - examinar, em qualquer repartição policial , mesmo sem 
designação, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em 
andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças 
e tomar apontamentos; 

VIII - manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio 
de cota, com assinatura devidamente identificada; 

IX - requisitar, gratuitamente, de autoridade pública ou de seus 
agentes, civis e militares, exames, certidões, perícias, vistorias, 
diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e 
providências e receber o auxílio necessário ao exercício de suas 
atribuições, nos termos da Lei Complementar no 80, de 12 de janeiro 
de 1994, e desta lei complementar; 

X - receber, no prazo de quarenta e oito horas, cópia dos autos de 
prisão em flagrante ratificados, em que o conduzido não tenha sido 
assistido por advogado; 

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial , 
independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais 
a lei exija poderes especiais, em qualquer grau de jurisdição; 

XII - validar, para o efeito de instrução processual , cópias de 
documentos originais devidamente conferidos; 

XIII - expedir notificação para o fiel desempenho de suas 
atribuições; 

XIV - deixar de patrocinar ação. quando ela for manifestamente 
incabível ou inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, 
comunicando o fato ao Defensor Público-Geral, com as razões de seu 
proceder; 

XV - receber o mesmo tratamento reservado aos magistrados, aos 
membros do Ministério Público e aos demais titulares de cargos das 
funções essenciais à justiça; 

XVI - ser ouvido como testemunha, em qualquer processo ou 



procedimento, em dia, hora e local previamente ajustados com a 
autoridade competente; 

XVII- ingressar livremente: 
a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cance los 

que separam a parte reservada aos magistrados; 
b) nas salas e dependências de audiência, secretarias, cartórios, 

ofícios de justiça, serviços notariais e de registro , e, no caso de 
delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e 
independentemente da presença de seus titulares; 

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial 
ou serviço público onde o Defensor Público deva praticar ato ou co lher 
prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro 
do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache 
presente qualquer servidor ou empregado; 

d) em qualquer edifício ou recinto privado que esteja aberto ao 
público, no exercício de suas atribuições; 

e) em qualquer assembléia ou reunião de que participe ou possa 
participar o seu assistido ou perante a qual deva comparecer, desde 
que munido de poderes especiais; 

XVIII - permanecer sentado ou em pé e retirar-se dos locais a que 
se refere o inciso XVII , independentemente de licença; 

XIX - dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e nos 
gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente 
marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada; 

XX - sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou 
processo, nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em 
instância judicial ou administrativa, pelo prazo de quinze minutos, 
salvo se prazo maior for concedido; 

XXI - usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, 
mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida 
surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no 
julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe 
forem feitas; 

XXII -reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, 
tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei , 
regulamento ou regimento; 

XXIII - falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de 



deliberação coletiva da administração pública; 
XXIV - retirar autos de processos findos , mesmo sem designação, 

pelo prazo de vinte dias; 
XXV - ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício 

da profissão ou em razão dela; 
XXVI - não ser indiciado em inquérito policial , observado o disposto 

no § 2° deste artigo; 
XXVII - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual 

funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com pessoa de 
quem seja ou tenha sido Defensor, mesmo quando autorizado ou 
solicitado pelo cliente, bem como sobre fato que constitua sigilo 
profissional; 

XXVIII - retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão 
para ato judicial , após trinta minutos do horário designado e ao qual 
ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir o ato, 
mediante comunicação protocolizada em juízo; 

XXIX - usar insígnias e vestes talares privativas da Defensoria 
Pública, de acordo com os modelos oficiais aprovados no 
Regulamento Interno; 

XXX- ter permissão especial para porte de arma; 
XXXI - ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo 

profissional, a inviolabilidade de seu local de trabalho, de seus 
arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações, 
inclusive telefônicas ou afins, salvo caso de busca ou apreensão 
determinada por magistrado e acompanhada do Defensor Público-
Geral; 

XXXII - ter assegurado o direito de acesso. retificação, 
complementação dos dados e informações relativas a sua pessoa e 
atividade funcional, existentes nos órgãos da instituição, observado o 
seguinte procedimento: 

a) o requerimento será endereçado ao Corregedor-Geral e instru ído, 
quando for o caso, dos documentos pertinentes; 

b) o Corregedor-Geral decidirá no prazo de trinta dias, cabendo, em 
caso de indeferimento, recurso ao Conselho Superior, no prazo de 
cinco dias. contado da efetiva ciência. 

§ 1 o - O Defensor Público tem imunidade profissional , não 
constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer 
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manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo 
ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a 
Defensoria Pública, pelos excessos que cometer. 

§ 2° - Quando, no curso de investigação policial , houver ind ício de 
prática de infração penal por membro da Defensoria Pública, a 
autoridade policial , civil ou militar, comunicará o fato ao Defensor 
Público-Geral , que designará membro da Defensoria Pública para 
acompanhar a apuração. 

§ 3° - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 
mediante simples afirmação pelo Defensor Público, na própria petição, 
de que o assistido não está em condições de pagar despesas judiciais 
e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família. 

§ 4° - Aplicam-se aos Defensores Públicos, no que couber, 
quaisquer outros direitos reconhecidos aos advogados. 

XXXII - Ficar afastado das atribuições do cargo para exercício de 
mandato eletivo de direção de associação representativa da classe. 

Art. 112 -Os membros da Defensoria Pública possuirão carteira de 
identidade funcional, expedida pela própria instituição, conforme 
modelo aprovado pelo Defensor Público-Geral , de uso obrigatório no 
exercício de suas atividades. 

§ 1 o - A carteira funcional terá validade em todo o território nacional , 
como cédula de identidade e porte de arma, independentemente, 
neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização. 

§ 2° - Ao membro da Defensoria Pública aposentado são 
assegurados, em razão do cargo que exerceu, a carteira funcional nas 
condições estabelecidas no "caput" deste artigo e o uso das insígnias 
privativas, preservadas as garantias e prerrogativas previstas no art. 
111 , 11 e XVI , desta lei complementar. 

§ 3° - A carteira funcional do membro da Defensoria Públ ica 
aposentado por invalidez decorrente de doença mental não valerá 
como porte de arma, e a constatação de doença mental posterior à 
expedição implicará o cancelamento do porte. 

Art. 113 - As garantias e prerrogativas previstas neste título não 
excluem outras estabelecidas em lei. 

Título VI 
Do Subsídio 

Capítulo I 



Do Subsídto e das Vantagens 
Seção Única 

Dos Cargos de Provimento Efettvo da Carretra 
Art. 114 - O subsídio dos membros da Defensoria Pública são 

fixados nos termos do art. 37. XI, da Constituição da República. por 
proposta do Defensor Público-Geral. em nível condtzente com a 
relevâncta da função e de forma a compensar todas as vedações e 
incompatibilidades específicas que lhes são impostas. 

Parágrafo único - O subsídio do Defensor Público, em razão da 
natureza, do grau de responsabilidade. dos requisitos para 
investtdura, da complexidade e das peculiaridades do cargo, guardará 
diferença de 5°'o (cinco por cento) de uma para outra classe da 
carrerra, a partir do fixado para o cargo de Defensor Públrco de Classe 
Especial , o qual não será inferior a 95% (noventa e cinco por cento) 
do subsídio fixado para o cargo de Defensor Público-Geral. 

Art. 115 - Estendem-se aos Defensores Públicos os reajustes 
concedtdos, em caráter geral , aos servidores estaduais. 

Art. 116 - Os proventos da aposentadoria ou da disponibilidade do 
Defensor Público corresponderão ao subsídio atribuído ao ocupante 
do mesmo cargo em atividade. 

Parágrafo úntco - O subsídio do Defensor Público colocado em 
dispontbilidade será proporcronal ao tempo de servtço. 

Art. 117 - O membro da Defensoria Pública terá o dtreito a perceber, 
além do subsídio, as seguintes vantagens de caráter indenizatório: 
I- ajuda de custo para despesas de transporte e mudança; 
11 - auxílio-moradra, correspondente a 1 0°1o (dez por cento) do 

subsídto; 
111 - diárias: 
IV - indenização pela prestação de serviço especial, inclusive 

eleitoral , com os recursos desta: 
V - direito a 1 0°'o (dez por cento) do subsídio, pelo efetivo exercício 

em comarca de difícil acesso, assim definido na Lei de Organização e 
Divisão Judiciárias; 

VI - pagamento por aula proferida em cursos oficiais promovidos 
pelo Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional, cujo valor será 
fixado por ato do Defensor Público-Geral. ouvido o Conselho Superior; 

VIl - subsídto especial de Natal; 
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VIII - um terço do subsídio, em razão de férias, após um ano de 

exercício na carreira; 
IX - auxílio-funeral, a ser pago ao cônjuge sobrevivente ou aos 

dependentes do membro da Defensoria Pública, ainda que 
aposentado ou em disponibilidade, cuja importância será igual a um 
mês de subsídio percebido, na data do óbito, pelo falecido ; 

X - auxílio-doença, correspondente a um mês de subsídio, após 
cada período de doze meses in interruptos em que o membro da 
Defensoria Pública permanecer em licença para tratamento de saúde; 

XI - 1 O% (dez por cento) por acúmulo de função em outra comarca 
ou vara. distinta da lotação. 

§ 1 o - O Defensor Público, no exercício do cargo, que. no interesse 
da instituição, acumular suas funções em outra comarca será 
reembolsado das despesas com transporte. nos termos do 
Regulamento Interno. 

§ 2~ - No caso de remoção compulsória, o membro da Defensoria 
Pública fará jus à indenização das despesas de mudança. nos termos 
do Regulamento Interno. 

§ 3° - O membro da Defensoria Pública que. em razão de serviços, 
se deslocar temporariamente da comarca em que tiver exercício, te rá 
direito à percepção de diárias na forma estabelecida pelo 
Regulamento Interno, observada a legislação pertinente. 

§ 4° - Fará jus à percepção de diária o membro da Defensoria 
Pública que se afastar do Estado pelo prazo máximo de cinco dias 
úteis, inclusive para a participação como autor de tese, membro de 
comissão técnica ou delegado do Defensor Público-Geral em 
congressos, simpósios, seminários e outros eventos, observado o 
disposto no art. 134, IV, desta lei complementar. 

§ 5° - As vantagens previstas nos incisos V e Vi deste artigo serão 
devidas durante o período em que se mantiverem as respectivas 
situações, e sobre elas não incidirão outras. 

§ 6° - Outras vantagens de caráter indenizatório não disciplinadas 
ou não previstas nesta lei complementar poderão ser auferidas pelos 
membros da Defensoria Pública, de acordo com as normas 
pertinentes e as aplicáveis ao funcionalismo em geral. 

Art. 118 - Os honorários de sucumbência devidos aos Defensores 
Públicos, quando no exercício de suas funções institucionais, serão 



partilhados igualitariamente entre os membros da Defensoria 
Pública em atividade. 

Parágrafo único - A regulamentação da distribuição dos honorários 
de sucumbência será aprovada pelo Conselho Superior mediante 
proposta de comissão paritária para esse fim constituída, assegurada 
a representação de membros da Defensoria Pública de todas as 
classes. 

Capítulo 11 
Dos Direitos 

Seção I 
Disposições Preliminares 

Art. 119 - Além do subsídio e das vantagens de que trata o Capítulo 
I, são assegurados aos membros da Defensoria Pública os seguintes 
direitos: 

I -férias e férias-prêmio; 
li - licenças e afastamentos; 
111- aposentadoria; 
IV- direito de petição. 
Art. 120 - São considerados como de efetivo exercício, para todos 

os efeitos legais, os dias em que o membro da Defensoria Pública 
estiver afastado de suas funções em razão de: 

I - licença prevista nesta lei complementar; 
li- férias; 
111- período de trânsito; 
IV - disponibilidade remunerada, em caso de afastamento 

decorrente de processo administrativo disciplinar, exceto para 
promoção; 

V- designação do Defensor Público-Geral para: 
a) realização de atividade de relevância para a instituição; 
b) direção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da 

Defensoria Pública; 
VI - exercício de mandato eletivo de associação representativa da 

classe; 
VIl- outras hipóteses definidas em lei. 

Seção 11 
Das Férias 

Art. 121 - Os membros da Defensoria Pública têm direito a férias 
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anuais de sessenta dias, a serem gozadas individual ou 
coletivamente, coincidindo com os recessos forenses, assegurada a 
escala de plantão nesse período, nos termos do Regulamento Interno. 

§ 1 o - Aquele que integrar a escala de plantão forense terá direito a 
férias individuais a serem gozadas no mês de sua preferência; 

§ 2 - Independentemente de solicitação, será paga ao membro da 
Defensoria Pública importância correspondente a um terço do 
subsídio, a cada período de trinta dias de férias gozadas. 

§ 3° - O pagamento das férias será efetuado até dois dias antes do 
início de gozo do respectivo período. 

§ 4 - Em caso de exoneração, será devida ao Defensor Público 
indenização relativa ao período de férias a que tiver direito e ao 
incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo 
exercício, ou fração superior a quatorze dias. calculada com base no 
subsídio do mês em que for publicado o ato exoneratório, não 
podendo o valor exceder o correspondente a dois períodos. 

§ 5° - As férias não gozadas no período, por conveniência do 
serviço, poderão sê-lo, acumuladamente, no ano seguinte. 

Art. 122 - As férias serão gozadas por períodos consecutivos, ou 
não, de tri nta dias cada, de acordo com o interesse do serviço. 

Art. 123- O Defensor Público em estágio probatório só gozará férias 
após completar um ano de efetivo exercício. 

Art. 124 - O Defensor Público comunicará ao Defensor Público-
Geral, antes de entrar em férias , o endereço onde poderá ser 
encontrado, caso se afaste de seu domicílio. 

Art. 125 - O Defensor Público promovido ou removido durante o 
gozo de férias contará, a partir do término destas, o prazo para 
assumir suas novas funções. 

Art. 126- Findas as férias, o Defensor Público comunicará seu 
retorno ao exercício de suas funções. 

Seção 111 
Das Férias-Prêmio 

Art. 127 - É assegurado ao Defensor Público, a cada cinco anos de 
efetivo exercício no serviço público estadual, o direito a férias-prêmio 
de três meses, com subsídio integral do cargo. 

Parágrafo único - O período de disponibilidade do membro da 
Defensoria Pública não será computado para efeito de férias-prêmio. 
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Art. 128 - Os períodos de férias-prêmio não gozados poderão ser 

convertidos em espécie. a requerimento do Defensor Público, quando 
de sua aposentadoria. 

Art. 129- Em caso de falecimento do membro da Defensoria 
Pública, é devido a seu cônjuge sobrevivente ou a seus dependentes 
o subsídio correspondente aos períodos de férias-prêmio não 
gozados. 

Parágrafo único - Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, 
equipara-se o companheiro ou a companheira ao cônjuge. 

Seção IV 
Das Licenças 

Art. 130 -Conceder-se-á licença ao membro da Defensoria Pública: 
I -para tratamento de saúde; 
li- por motivo de doença em pessoa da família; 
111 - por motivo de maternidade; 
IV- por motivo de paternidade, por cinco dias úteis; 
V - para casamento, por oito dias; 
VI - por luto, em virtude de falecimento de cônjuge, companheiro, 

ascendente, descendente, irmãos, sogros, pais, noras e genros, por 
oito dias; 

VIl- em caráter especial; 
VIII - para o trato de interesses particulares, a critério da 

Administração, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem 
subsídio, podendo ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do 
servidor ou no interesse do serviço, vedada nova concessão antes de 
decorridos dois anos do término da anterior; 

IX - por motivo de afastamento do cônjuge que foi deslocado para 
outro Estado, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo 
dos Poderes Executivo e Legislativo, por prazo indeterminado e sem 
subsídio; 

X - em outros casos previstos em lei. 
§ 1" - As licenças previstas nos incisos IV, V e VI deste artigo dar-

se-ão por comunicação ao Defensor Público-Geral, e as demais, 
mediante requerimento. 

§ 2° - Não será concedida licença para exercício de função pública 
ou particular, salvo as exceções expressamente previstas nesta lei 
complementar. 
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§ 3° - As licenças de que tratam o inciso VIII deste artigo e o 

inciso 111 do art. 134 desta lei complementar não serão concedidas ao 
membro da Defensoria Pública em estágio probatório ou que esteja 
submetido a processo administrativo disciplinar. 

Art. 131 - A licença para tratamento de saúde por prazo superior a 
quinze dias depende de inspeção por junta médica oficial , inclusive 
em virtude de prorrogação. 

§ 1 o - A licença concedida dentro de sessenta dias do término da 
anterior é considerada prorrogação. 

§ 2° - O membro da Defensoria Pública que, no curso de doze 
meses imediatamente anteriores ao requerimento de nova licença, 
houver se licenciado por período contínuo ou descontínuo de seis 
meses deverá submeter-se a verificação de invalidez. 

§ 3° - Declarada a incapacidade definitiva para o serviço, o membro 
da Defensoria Pública será afastado de suas funções e aposentado 
ou, se considerado apto, reassumirá o cargo imediatamente ou ao 
término da licença. 

Art. 132- A licença por motivo de doença em pessoa da família será 
concedida, com subsídios integrais, pelo prazo máximo de trinta dias. 

§ 1 o - A licença somente será concedida se a assistência direta do 
membro da Defensoria Pública for indispensável e não puder ser dada 
simultaneamente com o exercício do cargo. 

§ 2° - A licença a que se refere o "caput" deste artigo não comporta 
prorrogação. 

§ 3° - Considera-se como pessoa da família. para o efeito deste 
artigo, o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente, os 
irmãos ou pessoa que viva sob a dependência econômica do membro 
da Defensoria Pública. 

Art. 133 - A licença à gestante será de cento e vinte dias, podendo 
iniciar-se no oitavo mês de gestação, salvo na hipótese de 
antecipação de parto ou prescrição médica. 

§ 1 o - A licença à gestante dar-se-á pelo prazo de trinta dias nos 
casos de natimorto ou aborto, salvo contra-indicação médica, 
aplicando-se, nesta hipótese, o disposto no art. 131 desta lei 
complementar. 

§ 2o - A licença prevista no § 1 o deste artigo dar-se-á mediante 
comunicação ao Defensor Público-Geral. 



§ 3" - O direito previsto no ··caput'' deste artigo aplica-se ao 
membro da Defensoria Pública que adotar ou obtiver guarda judicial 
de criança até um ano de idade. 

§ 4 o - No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 
um ano de idade, o prazo da licença será de trinta dias. 

Art. 134 - A licença em caráter especial , sem prejuízo do subsídio, 
poderá ser concedida nos seguintes casos: 

I - exercício de cargo na Administração Superior da Defensoria 
Pública, com função que exija dedicação exclusiva, ouvido o Conselho 
Superior; 

11 - exercício de cargo de Presidente de entidade de classe, bem 
como de cargo de direção com função que exija dedicação exclusiva, 
ouvido, neste caso, o Conselho Superior; 

111 -freqüência a cursos de aperfeiçoamento e estudos, no País ou 
no exterior, de duração máxima de dois anos, ressalvado o disposto 
no art. 30, inciso XVI, desta lei complementar; 

IV - participação em congressos, seminários ou encontros 
relacionados com o exercício da função, pelo prazo máximo de cinco 
dias úteis, sem prejuízo do subsídio e das vantagens de caráter 
indenizatório. 

§ 1 o - A licença a que se refere o inciso li perdurará até o término do 
mandato. 

§ 2° - A licença prevista no inciso 111 deste artigo obriga a 
apresentação de relatório circunstanciado sobre as atividades 
desenvolvidas pelo Defensor Público. 

§ 3 o - O membro da Defensoria Pública perderá o tempo de serviço 
correspondente às licenças previstas nos incisos 111 e IV deste artigo, 
se não comprovar o aproveitamento nos trinta dias subseqüentes ao 
término da atividade desempenhada. 

Seção V 
Dos Afastamentos 

Art. 135 - O membro da Defensoria Pública somente poderá afastar-
se do cargo para: 

I - exercer mandato eletivo público ou a ele concorrer; 
11 - exercer mandato de Presidente ou de Diretor da associação de 

classe; 
111 - exercer cargo de Ministro, Secretário de Estado ou Secretário 



de município, ou de seus substitutos imediatos; 
IV - tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo de dois 

anos. 
§ 1 o - O afastamento previsto no inciso I deste artigo obedecerá ao 

disposto no art. 38 da Constituição da República. 
§ 2 - O afastamento previsto no inciso 11 deste artigo implicará a 

percepção exclusiva do subsídio da função pública a ser exercida. 
§3° - O afastamento previsto no inciso IV deste artigo dependerá de 

aprovação por maioria absoluta do Conselho Superior, caso em que 
não será considerado como efetivo exercício e dar-se-á sem subsídio. 

§4° - Não será permitido o afastamento previsto no inciso IV deste 
artigo de membro da Defensoria Pública que: 

I - esteja submetido a processo administrativo disciplinar: 
11 - esteja em estágio probatório ou não preencha as condições 

previstas no art. 1 00 desta lei complementar: 
111 -reúna os requisitos para aposentar-se. 

Seção VI 
Do Tempo de Serviço 

Art. 136 - A apuração do tempo de serviço para aposentadoria será 
feita em dias. convertidos em anos, estes considerados como de 
trezentos e sessenta e cinco dias. 

§ 1 o - Os tempos de serviço público e privado serão computados 
para os efeitos legais, salvo se concomitantes. 

§ 2° - O tempo de serviço privado, ou de serviço público prestado 
em outra unidade da Federação, não será considerado para a 
concessão de férias-prêmio. 

Seção VIl 
Da Aposentadoria 

Art. 137 - O membro da Defensoria Pública será aposentado: 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável , 
especificadas em lei ; 

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; 

111 - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez 
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo 
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efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 
condições: 

a) aos sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 
homem, e aos cinqüenta anos de idade e trinta de contribuição, se 
mulher; 

b) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta 
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição; 

Art. 138 - A aposentadoria compulsória será automática e terá 
vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a 
idade-limite de permanência no serviço público. 

Art. 139 - A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a 
partir da data de publicação do respectivo ato. 

§ 1 o - No caso de aposentadoria voluntária, é assegurado ao 
membro da Defensoria Pública afastar-se da atividade, a partir da data 
do requerimento , salvo se estiver em tramitação contra ele processo 
administrativo disciplinar. 

§ 2 -A não-concessão da aposentadoria importará a reposição, por 
parte do Defensor Público, do período de afastamento. 

§ 3° - A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para 
tratamento de saúde por período não excedente a vinte e quatro 
meses. 

§ 4° - Expirado o período de licença previsto no § 3°e não estando 
em condições de reassumir o cargo ou de ser aproveitado, o membro 
da Defensoria Pública será aposentado. 

§ so - O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e 
a publicação do ato de aposentadoria será considerado como 
prorrogação de licença. 

Art. 140 - Os proventos da aposentadoria dos membros da 
Defensoria Pública serão revistos, na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar o subsídio dos membros em atividade. 

Art. 141 - São estendidos aos Defensores Públicos inativos 
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
membros em atividade, mesmo quando decorrentes de transformação 
ou reclassificação do cargo em que se tenha dado a aposentadoria. 

Parágrafo único - Ficam mantidas a sistemática e a fórmula de 
cálculo dos adicionais da atividade. 



Seção VIII 
Da Verificação de Incapacidades Física e Mental 

Art. 142 - Em caso de fundados indícios de incapacidade física ou 
mental de membro da Defensoria Pública, o Defensor Público Geral, 
de ofício ou mediante representação do Corregedor-Geral , 
determinará a suspensão do exercício funcional, sem prejuízo da 
percepção do subsídio e da classificação na lista de antigüidade, nos 
termos desta lei complementar. 

Art. 143 - A incapacidade física ou mental averiguada por junta 
médica oficial que tenha concluído pela impossibilidade do exercício 
regular da função acarretará a aposentadoria por invalidez do membro 
da Defensoria Pública. 

Parágrafo único- Não confirmada a incapacidade física ou a mental, 
o membro da Defensoria Pública reassumirá imediatamente o 
exercício das funções. 

Art. 144- Os indícios a que se refere o art. 142 poderão ser 
apurados em investigação sumária, aplicando-se o disposto no art. 
143 desta lei complementar. 

Seção IX 
Da Pensão por Morte 

Art. 145 - A pensão por morte, igual à totalidade do subsídio 
percebido pelos membros em atividade ou inatividade da Defensoria 
Pública, será devida ao cônjuge sobrevivente e aos filhos menores de 
vinte e um anos, sendo reajustada na mesma data e proporção 
daquele. 

§ 1 o - A pensão obrigatória não impedirá a percepção dos 
benefícios decorrentes de contribuição voluntária para qualquer 
entidade de previdência complementar. 

§ 2° - Na falta dos beneficiários designados no "caput" deste artigo, 
a pensão será concedida aos genitores do membro da Defensoria 
Pública, desde que comprovada a dependência econômica. 

Art. 146 - A pensão destinada aos filhos, no caso de estarem 
matriculados em curso regular de nível superior, será estendida até a 
conclusão do curso, observado o limite de vinte e cinco anos de idade, 
extinguindo-se, também, pela convolação de núpcias. 

§ 1 o - A parcela destinada ao cônjuge sobrevivente reverterá em 
benefício dos filhos , em caso de morte daquele, observado o disposto 



no "caput" deste artigo. 
§ 2° - A parcela dos filhos, quando extinta a condição de 

beneficiários. reverterá em favor do cônjuge sobrevivente. 
§ 3° - O limite de idade previsto neste artigo não se aplica aos filhos 

permanentemente inválidos, de acordo com laudo médico, ou aos 
legalmente incapazes. 

Art. 147 - Ao cônjuge do casamento anterior, a quem o membro da 
Defensoria Pública, por decisão judicial, prestava alimentos, é 
assegurada a continuidade do encargo alimentar. 

§ 1 o - O novo casamento ou o estabelecimento de relação de 
natureza conjugal fixa e estável, devidamente comprovada, implica a 
extinção automática do pensionamento. 

2° - Os valores remanescentes serão destinados aos demais 
beneficiários, mesmo no caso de extinção da obrigação alimentar 
prevista no "caput" deste artigo. 

Art . 148 - Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por 
adoção, para efeito da pensão por morte disciplinada neste capítulo, 
concorrerão em igualdade de condiçôes com o cônjuge, garantindo-se 
aos beneficiários parcelas individuais isonômicas. 

Parágrafo único - Aplica-se a isonomia disciplinada neste artigo em 
caso de concurso de beneficiários reconhecidos nesta lei 
complementar, salvo se resultar em majoração da parcela prevista no 
art. 145 desta lei , a qual será reduzida, se for o caso. 

Art. 149 - A pensão por morte será concedida por ato do Defensor 
Público-Geral, procedendo-se, se for o caso, a justificação 
administrativa. 

Art. 1 50 - A pensão por morte de membro da Defensoria Pública, 
anteriormente concedida, será adaptada aos preceitos desta lei , no 
que concerne ao reconhecimento de beneficiários, a requerimento do 
interessado. 

Art. 151 - Para os fins desta lei complementar, equipara-se ao 
cônjuge , para concessão, alteração ou cassação da pensão por 
morte, o companheiro em união. 

Seção X 
Do Direito de Petição 

Art. 152 - É assegurado aos membros da Defensoria Pública o 
direito de requerer à administração, em defesa de direito ou interesse 
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legítimo. 

Art. 153 - O requerimento será dirigido à autoridade competente 
para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela à que estiver 
imediatamente subordinado o requerente. 

Art. 154 - Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver 
expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser 
renovado. 

Parágrafo único - O requerimento e o pedido de reconsideração de 
que tratam os arts. 152 e 153 serão despachados no prazo de cinco 
dias contados da data do protocolo e decididos dentro de trinta dias. 

Art. 155 - Caberá recursos: 
I -do indeferimento do pedido de reconsideração; 
li- das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. 
§ 1 v - O recurso será dirigido à autondade imediatamente superior à 

que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, sucessivamente, em 
escala ascendente. às demais autoridades. 

§ 2 ~ - O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a 
que estiver imediatamente subordinado o requerente . 

Art. 156 - O prazo para interposição de pedido de reconsideração 
ou de recurso é de trinta dias a contar da publicação ou da ciência, 
pelo interessado, da decisão recorrida. 

Art. 157 - Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem 
efeito suspensivo. 

§ 1 o - Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta 
reparação decorrente da execução, a autoridade a que se interpôs 
recursos poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao 
recurso. 

§ 2°. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do 
recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. 

Art. 158 -O direito de requerer prescreve: 
I - em cinco anos, quanto aos atos que afetem interesse patrimonial 

e créditos resultantes do vínculo com o Estado; 
11 - em 120 cento e vinte dias, nos demais casos, salvo quando 

outro prazo for fixado em lei. 
Parágrafo único - O prazo de prescrição será contado da data da 

publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, 
quando o ato não for publicado. 
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Art. 159 - O pedido de reconsideração e o recurso, quando 

cabíveis, interrompem a prescrição. 
Capítulo 111 

Da Disponibilidade 
Art. 160 - Ficará em disponibilidade o membro estável da 

Defensoria Pública cujo cargo seja extinto ou declarado 
desnecessário, até seu adequado aproveitamento. 

Art. 161 - A disponibilidade assegurará ao Defensor Público 
percepção de subsídios proporcionais ao tempo de serviço e 
contagem de tempo, como se estivesse em exercício. 

Art. 162 - O membro da Defensoria Pública em disponibilidade não 
poderá exercer funções ou atividades vedadas aos que se encontram 
em exercício, sob pena de cassação da disponibilidade, em processo 
com garantia de ampla defesa. 

Capítulo IV 
Da Reintegração, da Reversão e do Aproveitamento 

Seção I 
Da Reintegração 

Art. 163 - O membro da Defensoria Pública demitido poderá 
reingressar na carreira em decorrência de decisão administrativa ou 
judicial, transitada esta em julgado, retornando ao cargo que ocupava, 
restabelecidos os direitos e as vantagens atingidos pelo ato da 
demissão. 

Parágrafo único- A reintegração observará as seguintes normas: 
I - se o cargo estiver extinto ou provido, o reintegrado será posto em 

disponibilidade remunerada; 
11 - se, no exame médico, for considerado incapaz, será aposentado 

com os proventos a que teria direito se passasse à inatividade depois 
da reintegração. 

Seção 11 
Da Reversão 

Art. 164 - O membro da Defensoria Pública que tiver sido 
aposentado por invalidez poderá reverter ao cargo que ocupava 
anteriormente, desde que comprovada, mediante inspeção médica, a 
cessação dos motivos que deram origem à aposentadoria. 

Parágrafo único - A reversão será permitida se atendidos os 
requisitos do art. 143 desta lei complementar. 



Seção 111 
Do Aproveitamento 

Art. 165 - O aproveitamento é o retorno à carreira do membro da 
Defensoria Pública posto em disponibilidade e dar-se-á, 
obrigatoriamente, na primeira vaga da classe a que ele pertencer. 

§ 1 o - O aproveitamento terá preferência sobre as demais formas de 
provimento. 

§ 2° - No caso de mais de um concorrente à mesma vaga, dar-se-á 
o aproveitamento daquele que estiver há mais tempo em 
disponibilidade e, havendo empate , aproveitar-se-á o de maior tempo 
na Defensoria Pública. 

§ 3° - O aproveitamento dependerá de prévia inspeção médica, 
caso em que, comprovada a incapacidade definitiva do membro da 
Defensoria Pública, este será aposentado. 

§ 4° - Tornar-se-á sem efeito o aproveitamento e será cassada a 
disponibilidade se o membro da Defensoria Pública não tomar posse 
no prazo legal ou não comparecer à inspeção médica. 

Título VIl 
Da Vacância dos Cargos 

Art. 166 - A vacância dos cargos de carreira da Defensoria Pública 
dar-se-á em decorrência de: 

I - exoneração; 
li - demissão; 
111 - promoção; 
IV - remoção; 
V - aposentadoria; 
VI -disponibilidade; 
VIl -falecimento. 
Parágrafo único - Dar-se-á a vacância na data do fato ou da 

publicação do ato que lhe der causa. 
Título VIII 

Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos 
Capítulo I 

Dos Deveres 
Art. 167 - São deveres do membro da Defensoria Pública: 
I - residir na localidade onde exerce suas funções , salvo exceções 

previstas nesta lei; 
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11 - comparecer diariamente. durante o horário normal do 
expediente. à sede do órgão onde funcione. exercendo os atos do seu 
of1cio; 

111 - ter irrepreensível conduta. pugnando pelo prestígio da justiça e 
velando pela dignidade de suas funções; 

IV - desempenhar com zelo e presteza. dentro dos prazos. os 
serviços a seu cargo e os que. na forma da lei. lhes sejam atribu1dos 
pelo Defensor Público-Geral ; 

V - representar ao Defensor Público-Geral sobre as irregularidades 
de que tiver ciência. em razão de seu cargo; 

VI prestar as informações solicitadas pelos órgãos da 
administração supenor da Defensoria Pública. quando solicitadas; 

VIl - atender ao expediente forense e participar dos atos jud1cia1s, 
quando for obrigatória sua presença; 

VIII- respeitar as partes e tratá-las com urbanidade: 
IX- declarar-se suspe1to ou imped1do. nos termos da le1; 
X - manter sig1lo funcional quanto à matéria dos procedimentos em 

que atuar. especialmente nos que tramitam em segredo de just1ça; 
XI -velar pela boa aplicação dos bens confiados à sua guarda; 
XII - sugerir ao Defensor Público-Geral providências tendentes à 

melhoria dos serviços no âmbito de sua atuação; 
XIII - interpor os recursos cabíveis para qualquer mstânc1a ou 

tnbunal e promover revisão criminal , sempre que encontrar 
fundamentos na lei, jurisprudência ou prova dos autos; 

XIV - apresentar relatório mensal das atividades desenvolvidas e 
tramitação dos processos e das tarefas que lhe forem atribu ídas, com 
sugestões para o aprimoramento dos serviços; 

XV - exercer. mediante designação do Defensor Público-Geral, a 
coordenadoria de órgão de atuação da Defensoria Pública e outros 
cargos de confiança da instituição; 

XVI - integrar comissão de processo administrativo disciplinar; 
XVII- permanecer no fórum ou nos locais destinados aos órgãos de 

atuação, em horário necessário ou conveniente ao desempenho de 
sua função. salvo nos casos de realização de diligência indispensável 
ao exercício de atribuições: 

XVIII - representar à autoridade competente quando, no exercício 
de suas atribuições. tiver conhecimento da prática de infração penal; 
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XIX - indicar o nome e sua condição de Defensor Público, bem 

como sua matrícula na instituição, em todos os documentos assinados 
por ele, no exercício de suas atribuições; 

XX - manter um arquivo com cópias de manifestações processuais 
no órgão de atuação da Defensoria Pública e outros atos praticados 
no exercício do cargo; 

XXI -obedecer aos atos normativos regularmente expedidos. 
Capítulo 11 

Das Proibições 
Art. 168 - Além das proibições normais decorrentes do exercício de 

cargo público. aos membros da Defensoria Pública, é vedado, 
especialmente: 

I - exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais: 
11 - aceitar cargo. exercer função pública ou mandato não 

legalmente autorizado; 
111 - requerer, advogar ou praticar, em juízo ou fora dele, atos que 

colidam com as funções inerentes ao seu cargo ou com os preceitos 
éticos de sua profissão; 

IV - empregar, em qualquer expediente oficial , expressões ou 
termos injuriosos; 
V- adotar postura incompatível com a dignidade do cargo; 
VI -valer-se da qualidade de Defensor Público para obter vantagens 

indevidas; 
VIl - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, em razão de 

suas atribuições, custas processuais, percentagens ou honorários, 
salvo de sucumbência; 

VIII - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre 
processos pendentes, sob sua orientação, salvo quando previamente 
autorizado pelo Defensor Público-Geral ; 

IX - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial , exceto 
como cotista ou acionista; 

X - revelar segredo que conheça em razão do cargo; 
XI - exercer atividade pol ítico-partidária enquanto atuar na Justiça 

Eleitoral. 
Capítulo 111 

Dos Impedimentos 
Art. 169 - É defeso ao Defensor Público exercer suas funções em 



processo ou procedimento: 
I - em que seja parte ou. de qualquer forma, interessado; 
11 - em que haja atuado como advogado da parte, perito, JUIZ, 

membro do Ministério Público, autoridade policial, escrivão de polícia, 
auxiliar de justiça ou testemunha; 

111 - em que for interessado cônjuge ou companheiro, parente 
consangüíneo ou afim , em linha reta, ou na colateral, até o quarto 
grau; 

IV - no qual haja postulado como advogado de qualquer das 
pessoas mencionadas no inciso 111 ; 

V - em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso 111 
funcione ou haja funcionado como magistrado, membro do Ministério 
Público, autoridade policial , escrivão de polícia ou auxiliar de justiça; 

VI - em que houver dado para a parte contrária parecer verbal ou 
escrito sobre o objeto da demanda; 

VIl- em outras hipóteses previstas em lei. 
Art. 170 - Os membros da Defensoria Pública não podem participar 

de comissão, banca de concurso ou de qualquer decisão quando o 
julgamento ou a votação disser respeito às pessoas mencionadas no 
inciso 111 do art. 169. 

Título IX 
Da Responsabilidade Funcional 

Capítulo I 
Do Regime Disciplinar 

Art. 171 - Pelo exercício irregular de suas funções, o Defensor 
Público responde civil , penal e administrativamente. 

Parágrafo un1co - Qualquer pessoa pode representar ao 
Corregedor-Geral sobre os abusos, os erros ou as omissões do 
membro da Defensoria Pública. 

Art. 172 - A apuração da responsabilidade do membro da 
Defensoria Pública dar-se-á por meio de procedimento determinado 
pelo Defensor Público-Geral, na forma desta lei. 

Art. 173 - A atividade funcional do membro da Defensoria Pública 
estará sujeita à inspeção permanente, por meio de correição ordinária 
ou extraordinária. 

§ 1 o - A correição ordinária será realizada anualmente pelo 
Corregedor-Geral e pelos Subcorregedores para verificar a eficiência 



e a assiduidade no serviço. 
§ 2" - A correição extraordinária será realizada pelo Corregedor-

Geral e pelos Subcorregedores visando ao fim específico de interesse 
do serviço. 

Art. 17 4 - Cabe ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública, 
concluídas as correições de que trata o art. 173, apresentar ao 
Defensor Público-Geral o relatório dos fatos apurados, com a 
indicação das providências a serem adotadas. 

Capítulo 11 
Das Infrações, das Penalidades e da Prescrição 

Seção I 
Das Infrações 

Art. 175 - Constituem infrações disciplinares dos membros da 
Defensoria Pública, além de outras definidas em lei: 

I - violação dos deveres funcionais e das vedações previstas nos 
arts. 168 a 170 desta lei complementar; 

11 - prática de crime contra a administração pública; 
111 - ato de improbidade administrativa; 
IV - abandono de cargo. 
Parágrafo único - Considera-se abandono do cargo a ausência do 

Defensor Público ao serviço, sem causa justificada, por mais de trinta 
dias consecutivos ou noventa dias intercalados. no período de doze 
meses. 

Seção 11 
Das Penalidades 

Art. 176 - Os membros da Defensoria Pública estão sujeitos às 
seguintes penalidades, que constarão em seus assentos profissionais: 

I - advertência; 
11- suspensão por até noventa dias; 
111- remoção compulsória; 
IV- demissão; 
V- cassação de aposentadoria. 
§ 1 o - Aplica-se a pena de advertência às infrações disciplinares 

previstas nesta lei não punidas com sanção específica. 
§ 2° - O membro da Defensoria Pública que praticar infração punível 

com remoção compulsória ou demissão não poderá aposentar-se até 
o trânsito em julgado do procedimento administrativo disciplinar. salvo 



por implemento de idade. 
Art. 177 - Considera-se reincidência, para os efeitos desta lei, a 

prática de nova infração dentro do tempo exigido pelo art. 185, incisos 
I a 111 desta lei complementar, contando-se pela metade do ato que lhe 
tenha imposto a pena disciplinar. 

Art. 178- Na aplicação das penas disciplinares, considerar-se-ão os 
antecedentes do membro da Defensoria Pública, a natureza e a 
gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os 
danos que dela resultaram ao serviço e à dignidade da instituição. 

Art. 179 - São competentes para impor as penalidades de que trata 
esta seção: 

I - de demissão e de cassação de aposentadoria, o Governador do 
Estado; 

11 - as demais serão aplicadas pelo Defensor Público-Geral. 
§ 1 o - Nenhuma penalidade será aplicada sem que se garanta o 

contraditório e a ampla defesa ao membro da Defensoria Pública, com 
os meios e recursos a ela inerentes, sendo obrigatória a instauração 
de processo administrativo disciplinar. 

§ 2° - As penas disciplinares serão aplicadas cumulativamente em 
caso de concurso de infrações, salvo quando, em razão de 
reincidência, esta implicar sanção mais grave. 

Subseção I 
Da Advertência 

Art. 180 - A pena de advertência será aplicada reservadamente e 
por escrito, nos casos de violação dos deveres e das proibições 
funcionais. quando o fato não justificar a imposição de pena mais 
grave. 

Subseção 11 
Da Suspensão 

Art. 181 - A suspensão por até noventa dias será aplicada em caso 
de reincidência em falta punida com advertência ou quando a infração 
dos deveres e das proibições funcionais, por sua gravidade, justificar a 
sua imposição. 

§ 1 o - Enquanto durar, a suspensão importa na perda do subsídio 
inerente ao exercício do cargo. 

§ 2° - Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de 
suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% 



(cinqüenta por cento) do subsídio, correspondente ao número de 
dias, ficando o membro da Defensoria Pública obrigado a permanecer 
em serviço. 

Subseção 111 
Da Remoção Compulsória 

Art. 182 - A remoção compulsória será aplicada sempre que a falta 
praticada, por sua gravidade e repercussão, tornar incompatível a 
permanência do membro da Defensoria Pública no órgão de atuação 
de sua lotação. 

Subseção IV 
Da Demissão 

Art. 183 - A pena de demissão será aplicável no caso de 
reincidência em falta punida com pena de suspensão ou remoção 
compulsória e nas seguintes hipóteses, entre outras previstas em lei: 

a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio estatal ou de 
bens e valores confiados a sua guarda: 

b) improbidade administrativa, nos termos da lei: 
c) condenação por crime praticado com abuso de poder ou violação 

de dever para com a administração pública, quando a pena aplicada 
for igual ou superior a dois anos; 

d) incontinência pública escandalosa que comprometa gravemente, 
por sua habitualidade, a dignidade ou o decoro inerentes ao cargo e à 
instituição; 

e) abandono do cargo; 
f) revelação de assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do 

cargo; 
g) aceitação ilegal de cargo ou função pública. 

Subseção V 
Da Cassação da Aposentadoria 

Art. 184 - A pena de cassação de aposentadoria será aplicada nos 
casos de falta punível com demissão, praticada no exercício do cargo. 

Seção lll 
Da Prescrição 

Art. 185- A prescrição das faltas ocorrerá: 
I - em um ano, as puníveis com advertência; 
11- em dois anos, as puníveis com suspensão; 
111 - em quatro anos, as puníveis com demissão e cassação de 
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aposentadoria ou disponibilidade. 
§ 1 - A infração disc1plmar punida em lei como crime tera o prazo 

de prescrição deste. 
§ 2 - A prescrição começa a correr: 
I - do dia em que a falta foi cometida; 
11 - do dia em que tenha cessado a continuação, no caso de falta 

continuada. 
§ 3 - A verificação de incapacidade mental, no curso de processo 

administrativo disciplinar, suspende a prescrição. 
§ 4 - A prescrição não terá curso durante o período de estágio 

proba to rio. 
§ 5 Interrompe a prescrição a instauração de processo 

administrativo ou a citação do infrator para a ação judicial. 
Capítulo 111 

Do Processo Administrativo Disciplinar 
Seção I 

Das D1spos1ções Preliminares 
Art. 186 - Para efeito de apuração das infrações disciplinares 

praticadas pelos membros da Defensoria Pública, o processo 
administrativo disciplinar será dividido em sindicância e procedimento 
administrativo disciplinar. 

Art. 187 - O processo administrativo disciplinar será conduzido por 
com1ssão composta de três membros, designados pelo Defensor 
Público-Geral. 

§ 1 - A comissão será constituída por Subcorregedores-Gerais da 
Defensona Pública, cabendo a presidência ao mais ant1go na Classe 
Especial. em caso de processo administrativo disciplinar instaurado 
contra Defensor Público de Classe Especial. 

§ 2 - Serão assegurados à comissão, que atuará com isenção e 
imparcialidade, todos os meios necessários ao desempenho de suas 
atribuições e, especialmente. o exercício das prerrogativas previstas 
no art. 111, incisos V, VI , VIl e IX, desta lei complementar. 

Art. 188 - Será determinada a suspensão do feito se, no curso do 
processo administrativo disciplinar, houver indícios de Incapacidade 
mental do membro da Defensoria Pública, aplicando-se o disposto nos 
arts. 142 a 144 e observado o previsto no art. 186, § 3o, desta lei. 

Art. 189 - Das decisões condenatónas proferidas em processo 
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administrativo disciplinar caberá recurso ao Conselho Superior no 
prazo de quinze dias contado da intimação pessoal do membro da 
Defensoria Pública ou de seu procurador. 

Art . 190 - A Corregedoria-Geral regulamentará o processo 
administrativo disciplinar, atendido o disposto nesta lei. 

Art. 191 - O disposto neste capítulo aplica-se, no que couber, aos 
servidores da Defensoria Pública. 

Seção 11 
Da Sindicância 

Art. 192 - A sindicância. de caráter sigiloso, tem por finalidade a 
averiguação da conduta do membro da Defensoria Pública, podendo 
instruir, quando for o caso, o processo disciplinar administrativo. 

Art. 193 - A Corregedoria-Geral , de ofício, por provocação dos 
órgãos da Administração Superior da Defensoria Pública, do Defensor 
Público-Geral , bem como por representação escrita ou reduzida a 
termo de qualquer interessado, poderá instaurar sindicância, de 
caráter sigiloso e simplesmente investigatório, quando não houver 
elementos suficientes para se concluir pela ocorrência de falta ou pela 
autoria desta, atendidos os seguintes requisitos: 
I- qualificação do representante ; 
11 - exposição dos fatos e indicação das provas; 
111 - notificação pessoal do membro da Defensoria Pública sobre os 

fatos a ele imputados; 
IV - conclusão da sindicância no prazo máximo de trinta dias, 

admitindo-se uma prorrogação por igual período. 
Art. 194 - Na sindicância, será obrigatoriamente ouvido o sindicado, 

sob pena de nulidade, que será notificado pessoalmente dos fatos a 
ele imputados. 

Parágrafo único - A notificação do membro da Defensoria Pública 
será feita mediante edital publicado no órgão oficial dos Poderes do 
Estado, com o prazo de cinco dias, se ele estiver em lugar incerto, 
ignorado, inacessfvel ou se furtar à realização do ato. 

Art. 195 - O Corregedor-Geral poderá determinar o arquivamento da 
representação se desatendidos os requisitos dos arts. 192 a 194 ou se 
ela for manifestamente improcedente, dando-se ciência ao membro da 
Defensoria Pública e ao Defensor Público-Geral. 

Parágrafo único - O Defensor Público-Geral poderá. recebida a 
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representação, se considerar insubsistentes os motivos do 
arquivamento previsto no ··caput" deste artigo, determinar a 
instauração da sindicância. 

Art. 196 - Encerrada a sindicância. a comissão sindicante 
encaminhará os autos ao Corregedor-Geral com relatório 
fundamentado, propondo as medidas cabíveis, bem como, se for o 
caso. o afastamento do sindicado, até a decisão final do processo 
administrativo disciplinar, sem prejuízo de seu subsídio. 

Seção 111 
Do Processo Administrativo Disciplinar 

Art. 197 - O processo administrativo disciplinar será instaurado para 
a aplicação das penalidades previstas nesta lei, podendo ser instruído 
pelos autos da sindicância ou por outros elementos que efetivamente 
comprovem a autoria e a materialidade dos fatos. 

Parágrafo único - O processo administrativo disciplinar poderá ser 
instaurado para instruir a ação de decretação da perda do cargo de 
membro da Defensoria Pública. 

Art. 198 - O processo administrativo disciplinar será instaurado por 
ato: 

I -do Corregedor-Geral: 
11- do Defensor Público-Geral , quando recomendado pelo Conselho 

Superior. 
Art. 199 - Caso a infração seja punível com pena de demissão, 

caberá ao Conselho Superior da Defensoria Pública decidir sobre a 
matéria. 

Art. 200 - O processo administrativo disciplinar poderá ser 
confidencial, a critério da autoridade instauradora, e as sanções 
disciplinares farão referência exclusivamente ao número do processo, 
sem menção ao fato que lhe deu origem. 

Art. 201 - O membro da Defensoria Pública será notificado 
pessoalmente dos fatos a ele imputados, para defesa em quinze dias, 
contados do efetivo recebimento da notificação. 

Parágrafo único - A notificação do membro da Defensoria Pública 
será feita mediante edital publicado no órgão oficial dos Poderes do 
Estado, com prazo de cinco dias, se ele estiver em lugar incerto, 
ignorado, inacessível ou se furtar à realização do ato. 

Art. 202 - A defesa poderá ser oferecida pessoalmente ou por 



intermédio de procurador constituído. 
Art. 203 - Em caso de revelia, a defesa será apresentada por 

Defensor Público da Classe Especial , mediante designação do 
Presidente da comissão. 

Art. 204 - Em qualquer fase do processo disciplinar administrativo, o 
membro da Defensoria Pública considerado revel poderá constituir 
procurador ou assumir. pessoalmente, a defesa. 

Art . 205 - A comissão. após colhidas as declarações do membro da 
Defensoria Pública, salvo na hipótese prevista no art. 202 desta lei 
complementar, determinará a oitiva de testemunhas arroladas, a 
juntada de documentos Indicados e a realização de outras provas. nos 
quinze dias subseqüentes à apresentação da defesa. 

§ 1 o - A comissão poderá indeferir as provas reputadas 
Impertinentes ou meramente protelatórias. 

§ 2 - Concluída a Instrução. o membro da Defensona Pública ou 
seu procurador, nos cinco dias subseqüentes, poderá oferecer 
alegações finais escritas. 

§ 3 - O processo administrativo disciplinar será concluído no prazo 
de até sessenta dias, contado da conclusão da instrução, admitindo-
se uma prorrogação, por igual período. mediante motivação expressa. 

Art. 206 - A comissão, concluído o processo disciplinar 
administrativo, apresentará relatório , encaminhando os autos ao 
Corregedor-Geral. 

§ 1- - O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabi lidade do membro da Defensoria Pública. 

§ 2 - Reconhecida a responsabilidade do membro da Defensoria 
Publica, a com1ssão 1ndicará o dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

§ 3 - Recebido o relatório. o Corregedor-Geral , no prazo de dez 
d1as. o encaminhara ao Defensor Público-Geral com parecer 
conclusivo, propondo a pena aplicável , se for o caso. 

§ 4 ' - O Defensor Público-Geral. em ato motivado, proferirá sua 
decisão no prazo de dez dias contado do recebimento do processo. 

Art. 207 - O membro da Defensoria Pública ou seu Defensor, no 
caso de revelia, será intimado pessoalmente da decisão proferida. 

Art. 208 - A Corregedoria-Geral somente fornecerá certidões 
relat1vas ao processo disciplinar administrativo ao membro da 
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Defensoria Pública, ao Defensor Público-Geral, aos órgãos da 
admm1stração superior da Defensoria Pública ou. se for o caso. àquele 
que tenha representado sobre o fato. 

Art. 209 - Aplicam-se, subsidiariamente ao processo administratiVO 
disciplinar. as normas que forem baixadas pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública e as da legislação atinentes aos servidores 
públicos civis deste Estado. 

Seção IV 
Do Recurso 

Art. 21 O - Da decisão condenatória proferida pelo Defensor Público-
Geral, poderá o membro da Defensoria Pública, ou seu procurador, no 
prazo de dez dias da intimação dessa, interpor recurso com efe1to 
suspensivo ao Conselho Superior da Defensoria Pública. 

Art. 211 - A distribuição e o julgamento do recurso pelo Conselho 
Supenor será realizado de acordo com as normas reg1menta1s. 
mtimando-se o recorrente da decisão. 

Seção V 
Da Rev1são 

Art. 212 - A rev1sao do processo administrativo será admitida a 
qualquer tempo, sempre que forem alegados vícios insanáveis no 
procedimento ou quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias 
suscetíveis de provar a inocência ou de justificar a imposição de pena 
mais branda. 

§ 1 -A revisão poderá ser requerida pelo próprio interessado ou, se 
falecido, pelo cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou 
irmão ou, se interdito, pelo curador. 

§ 2 - O pedido de revisão será dirigido à autoridade que houver 
aplicado a sanção, a qual, se o admit1r. determinará o seu 
processamento em apenso aos autos originais e providenciará a 
designação de comissão revisora, composta por três membros da 
Defensoria Pública de Classe Espec1al não participantes do processo 
disciplinar. 

Art. 213- Concluída a instrução, no prazo máximo de quinze dias, a 
comissão rev1sora relatará o processo em dez dias e o encaminhará à 
autoridade competente, que decidirá dentro de trinta dias. 

Parágrafo único - Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem 
efe1to a penalidade imposta. restabelecendo-se os direitos por ela 
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atingidos. 

Seção VI 
Da Reabilitação 

Art. 214 - Decorridos dois anos do trânsito em julgado da decisão 
que lhe houver imposto penalidade disciplinar de advertência ou 
suspensão, poderá o membro da Defensoria Pública requerer ao 
Conselho Superior o cancelamento das suas notas nos assentos 
funcionais, salvo se reincidente. 

T ítulo X 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 215 - A primeira eleição para a escolha do Defensor Público-
Geral, na forma prev1sta no art. 9 , realizar-se-á no prazo de noventa 
dias contado da data de publicação desta lei complementar. podendo, 
para esse pnme1ro mandato, concorrer Defensores de qualquer 
classe. 

§ 1 - A eleição a que se refere o "caput" deste artigo será 
organizada por uma comissão eleitoral instituída por resolução do 
Procurador-Chefe em exercício e integrada por dois representantes de 
cada classe da carreira. 

§ 2° - Até a posse do Defensor Público-Geral . o Procurador-Chefe 
em exercício responderá pelas funções do cargo. 

Art . 216 - O Dia do Defensor Público do Estado de Minas Gerais 
será comemorado na data da publicação desta lei. 

Art. 217 A Defensoria Pública do Estado publicará, 
periodicamente, a "Revista da Defensoria Pública de Minas Gerais", 
com a finalidade de divulgar trabalhos jurídicos de interesse da 
instituição. 

Art. 218 -Ao membro ou servidor da Defensoria Públ1ca é vedado 
manter, sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança 
cônjuge, companheiro ou parente, na linha reta ou colateral , até o 
quarto grau, inclusive. 

Parágrafo único - Considera-se chefia imed1ata, para os fins do 
"capuf' deste artigo, a subordinação administrativa direta ao membro 
da Defensoria Pública. 

Art. 219 -A Defensoria Pública terá sede própna, com Instalações 
compatíveis com as suas necessidades e com a relevância da 
instituição. 
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Art. 220 - A Defensoria Pública poderá firmar conven1os com 
associações de classe ou entidades congêneres e assemelhadas, 
objetivando a manutenção de serviços assistenciais e culturais a seus 
membros e servidores. 

Art. 221 - Fica criada a medalha do mérito da Defensoria Pública, 
cuja concessão será regulamentada em ato do Defensor Público-
Geral. 

Art. 222 - Os prazos previstos nesta lei complementar serão 
computados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento. 

Parágrafo único - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro 
dia útil subseqüente se o vencimento cair em sábado, domingo, 
feriado ou em dia em que não haja expediente na Defensoria Pública. 

Art. 223 - A Defensoria Pública-Geral e os órgãos da administração 
superior adaptarão seus atos normativos aos preceitos desta lei 
complementar no prazo de noventa dias contado da eleição de que 
trata o art. 215 desta lei. 

Art. 224 - O Governador do Estado, mediante proposta do Defensor 
Público-Geral, encaminhará à Assembléia Legislativa projeto de lei de 
criação de cargos da Defensoria Pública em número suficiente e 
proporcional à criação e instalação de foros ou tribunais distritais ou 
regionais e de novas comarcas. 

Art. 225- Por sugestão do Defensor Público-Geral , o Governador do 
Estado encaminhará à Assembléia Legislativa projeto de lei criando a 
estrutura complementar da Defensoria Pública, com os respectivos 
cargos e o quadro de funcionários necessários à aplicação do 
disposto nesta lei complementar, no prazo de noventa dias contado da 
data de sua vigência. 

Parágrafo único - Até que se implemente a estrutura complementar 
citada no "caput" deste artigo. fica mantida a estrutura atual da 
Secretaria de Apoio Técnico e Administrativo. 

Art. 226 - É gratuita a publicação, no Diário Oficial dos Poderes do 
Estado, de atos institucionais da Defensoria Pública. 

Art. 227 - Os recursos próprios, não originários do Tesouro 
Estadual, os oriundos de programas federais e internacionais, bem 
como taxas de concurso, entre outros, serão recolhidos diretamente, 
em conta corrente específica, mantida pela Defensoria Pública em 



banco oficial e vinculados aos fins da instituição, vedada outra 
destinação. 
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Art. 228 - Aos membros da Defensoria Pública em exercício quando 
da publicação desta lei complementar não se aplica a proibição 
prevista no art. 168, inciso I, até a fixação dos subsídios previstos no 
art. 114. 

Art. 229 - A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é 
sucessora. para todos os efeitos legais, da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos. especialmente quanto aos contratos. 
conven1os e demais obrigações, direitos e ações judiciais, 
administrativas e operacionais. afetos a sua competência. 

Parágrafo único - Ficam garantidos os recursos financeiros 
necessários ao adimplemento das obrigações Já assumidas pela 
Secretaria de Estado da Just1ça e de Direitos Humanos no que se 
refere à unidade administrativa transformada por esta lei 
complementar, até a data de sua publicação. 

Art. 230 - Ficam transferidos para o quadro de pessoal do órgão 
autônomo criado por esta lei complementar os servidores ativos e 
inativos lotados na Defensoria Pública. unidade adm1n1strativa da 
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, assim como 
os cargos de carreira que ocupam ou as funções públicas de que são 
detentores, respe1tados os direitos e as vantagens adquiridos. 

§ 1 o - A absorção dos servidores ocupantes de função pública e de 
cargo efetivo do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado 
da Justiça e de Direitos Humanos lotados na unidade administrativa 
da Defensoria Pública fica condicionada a: 

I - opção expressa pela integração no Quadro de Pessoal da 
Defensoria Pública, manifestada no prazo de sessenta dias a contar 
da data da publicação desta le1 complementar; 

11 - concordãncia com as condições de trabalho da Defensoria 
Pública e lotação de acordo com as necessidades do serviço. 

§ 2 - Os servidores não absorvidos na forma do § 1 serão lotados 
em unidades administrativas da Secretaria de Estado da Justiça e de 
Direitos Humanos. 

Art. 231 - Passam a integrar o quadro de carre1ra de provimento 
efetivo de Defensor Público. no cargo de Defensor Público de 1 a 

classe, os integrantes do Quadro Suplementar da Defensoria Pública 
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de Minas Gerais, de que tratam as Leis nos 12.765, de 21 de 
janeiro de 1998, e 12.986, de 30 de julho de 1998, fazendo jus aos 
mesmos benefícios, direitos e vantagens previstos nesta lei 
complementar. 

Art. 232 - Passam a integrar o quadro de carreira de provimento 
efetivo de Defensor Público. no cargo de Defensor Público de 1 a 

classe, os servidores investidos na função de assistente jurídico de 
estabelecimento penitenciário e do Conselho Penitenciário da 
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, fazendo jus 
aos mesmos benefícios, direitos e vantagens previstos nesta lei 
complementar. 

Art. 233 - Os Defensores Públicos de 1 a e de 2a classe ficam 
promovidos, automaticamente. para as classes subseqüentes. na data 
da promulgação desta lei complementar. 

Art. 234 - O Defensor Público-Geral encaminhará ao Governador do 
Estado sugestão de projeto de lei que ajuste as tabelas de subsídio de 
Defensores Públicos e servidores auxiliares de seus quadros ao 
disposto nesta lei complementar. 

Art. 235 - Até que sejam fixados os subsídios de que trata o art. 
114, ficam asseguradas as parcelas remuneratórias dos Defensores 
Públicos em vigor, constituídas por vencimento básico, observada a 
diferença de 1 O% (dez por cento) de uma para outra classe da 
carreira , verba de representação de 100% (cem por cento) e adicional 
de atividade específica de 120% (cento e vinte por cento), bem como 
os direitos e vantagens existentes, decorrentes da Constituição do 
Estado de Minas Gerais e da legislação esparsa, sem prejuízo de 
reajustes ulteriores e da revisão geral anual da remuneração do 
servidor público, respeitado o disposto no inciso XXXVI do art . 5 da 
Constituição da República. 

Art. 236- Até a fixação dos subsídios previstos no art. 114 desta lei , 
fica concedida aos Defensores Públicos Estaduais ocupantes dos 
cargos de Defensor Público Geral, Sub-Defensor Público Geral, 
Corregedor Geral. Sub-Corregedor Geral e Diretor Geral , criados 
nessa lei , gratificação calculada sobre a remuneração da classe de 
Defensor Público de Classe Especial da Carreira de Defensor Público 
Estadual, nos percentuais previstos no Anexo 11 desta lei . 

Art. 237- Ficam criados os cargos constantes no Anexo 111 desta lei. 
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que compõem o Quadro de Cargos em Comissão da Estrutura 
Básica do Quadro Espec1al de Pessoal da Secretaria de Apo1o 
Técn1co e Administrativo da Defensoria Pública. até que seJa 
implementada a lei prevista nos arts. 64 e 225 desta lei. 

Art. 238 - Ficam extintos. no Quadro Especial de Pessoal de 
Secretana de Estado da Just1ça e Direitos Humanos os cargos de 
Procurador Chefe da Defensoria Pública. Diretor da Defensoria 
Pública Metropolitana e Diretor da Defensoria Pública do Interior. 

Art. 239 Aplica-se a Defensoria Pública do Estado, 
subsidiariamente, a Lei Complementar Federal n 80, de 12 de janeiro 
de 1994. e as normas atinentes aos serv1dores públicos c1vis do 
Estado. 

Art. 240 - Fica criada uma comissão composta pelos Secretários 
Adjuntos do Planejamento e Coordenação Geral , de Recursos 
Humanos e Administração. da Fazenda e da Justiça e de Direitos 
Humanos e pelo Procurador-Chefe e o representante da classe, com a 
incumbência de. no prazo de sessenta dias contado da publicação 
desta lei complementar. providenciar os atos necessários a efetiva 
instalação da Defensoria Pública . 

Parágrafo único - A comissão terá um Presidente eleito entre seus 
membros. 

Art. 241 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial 
até o limite de R$ 21 .158.536,00 (vinte e um milhões cento e 
cinqüenta e oito mil quinhentos e trinta e seis reais) , para atender às 
despesas resultantes da execução desta lei , observado o disposto no 
art. 43 da Lei Federal n 4.320. de 17 de março de 1964. 

Art. 242 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 243- Revogam-se as disposições em contrário , em especial os 
Decretos nos 21.453. de 11 de agosto de 1981 , e 21 .748. de 30 de 
novembro de 1981 . 

Anexo I 
Quadro de Cargos da Carre1ra de Defensor Público Estadual-

Quantitativo e Distribuição por Classes 
(a que se refere o art. 76 da Lei Complementar no , de de de 2002) 

* - O Quadro do Anexo I foi publicado na edição do ''D1áno do 
Legislativo·· de 6.12.2002. 



Anexo 11 
Quadro de Cargos Especiais de Direção Superior da Defensoria 

Pública 
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(a que se refere o art. 236. da Lei Complementar n , de de de 2002) 
* - O Quadro do Anexo 11 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 6.12.2002. 

Anexo 111 
Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Apoio Técnico e 

Administrativo da Defensoria Pública 
Quadro de Cargos em Comissão da Estrutura Bás1ca 

(a que se refere o art. 237 da Lei Complementar n , de de de 2002) 
* - O Quador do Anexo 111 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 6.12.2002. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - Nos termos do art. 21 do Regimento Interno, a 

Presidência prorroga a reunião até as 19h59min. 
Em discussão. o projeto. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos 

Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada* - Sr. Presidente, desejo 

apenas comunicar à Casa que a Bancada do PSDB apóia 
integralmente o projeto, na forma apresentada pelo Deputado Eduardo 
Brandão, relator da matéria. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Em homenagem aos Defensores 

Públicos que aqui se encontram, peço a compreensão dos Deputados 
para darmos preferência à votação do Projeto de Lei Complementar no 
50/2002 , que representa um grande avanço para esta Casa, no 
resgate de sua história. 

Sei que o Regimento Interno permite a discussão, mas sugiro que. a 
seguir, cada Deputado faça sua declaração de voto, que é mais uma 
homenagem aos Defensores. Estamos todos de acordo com a 
aprovação do projeto e há muito batalhamos por sua aprovação em 2° 
turno. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Desejo apenas registrar este momento 



importante do Poder Legislativo de Minas Gerais, espelhado nas 
brilhantes palavras do relator da maténa, que demonstrou a gratidão e 
o reconhecimento desta Casa para com os Defensores Públicos. 

Há bem pouco tempo, havia quase 800 Defensores Públicos no 
Estado, e hoje são apenas 444, numa demonstração clara da falta de 
compromisso dos Poderes Leg1slat1vo e Executivo para com esses 
profissionais que tantos benefícios prestam, pnncipalmente, à 
população carente. 

Por último, destaco o trabalho de liderança dos Defensores das 
regiões do Estado, que se mobilizaram todo esse tempo, vindo a esta 
Casa, acompanhando as reuniões de comissões e de Plenário, e que 
hoJe aguardaram pacientemente o desfecho desta reunião. em que 
temos o prazer de estar presentes. 

Cumprimento os Defensores Públicos do Estado. O Legislativo não 
lhes faz nenhum favor. Apenas concedo-lhes o que lhes é de direito 
pelos bons serviços prestados ao Estado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende - Desde quando o Projeto de Lei 

Complementar n° 50/2002 chegou a esta Casa e entrou na Comissão 
de Justiça, da qual sou Presidente. começamos a nos preocupar com 
essa proposta do Governo. 

O Deputado lvair Nogueira, em boa hora, elaborou um requerimento 
pedindo que o projeto fosse acatado pela Com1ssão de Justiça e que 
o discutíssemos, buscando subsídios de outros Estados nos quais já 
existe a instituição. 

Promovemos uma audiência pública nesta Casa, oportunidade em 
que tomamos conhecimento dos projetos de lei da Paraíba, do Rio de 
Janeiro e do Rio Grande do Sul, que foram apresentados pelos 
Presidentes da Assoc1ação dos Defensores Públicos dos respectivos 
Estados. 

O debate durou cerca de 5 horas, e dele nasceram as melhorias que 
o projeto reclamava, de acordo com o Presidente da Associação dos 
Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais. que, sempre 
presente, vem lutando na defesa de sua organização. 

Então, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. 
Defensores, meus colegas advogados, fico mu1to fel1z de poder ter 
contribuído, como Presidente daquela Comissão, para que o projeto 
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fosse hoje , quase ao final do ano, aprovado, dando essa garantia e 
segurança aos Defensores Públicos de Minas Gerais. 

Quero cumprimentá-los pela luta dos senhores. que foi uma 
conquista. e fico alegre em saber que pudemos participar. O Deputado 
lvair Nogueira. nosso Líder, por sua determinação, pediu-me que 
adiantasse que o voto da Bancada do PMDB será favorável ao 
projeto. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 

registrar a posição do PT em relação ao Projeto de Lei Complementar 
no 50/2002. Só que seria necessário fazer um breve histórico de como 
essa discussão da Defensoria Pública tomou corpo de forma mais 
efetiva na Assembléia Legislativa. 

Durante o ano de 1997, mais precisamente de março a setembro. 
como Vice-Presidente da CPI do Sistema Penitenciário, presidida pelo 
Deputado João Leite, tendo como relator o Deputado lvair Noqueira, 
atuamos com mais quatro colegas Deputados e percebemos como a 
Defensoria Pública estava sucateada no Estado de Minas Gerais. 
Uma ação mais efetiva de atendimento ao interno no sistema 
carcerário não era realizada como se necessitava. Naquele momento, 
trabalhávamos com o censo carcerário de 1994, no qual havia o dado 
estarrecedor de que 95% dos internos do sistema carcerário eram 
oriundos das classes populares e 85% dependiam da justiça gratuita. 

Houve um debate sobre o atendimento a esses internos carentes, do 
qual a direção da Defensoria Pública de então participou, falando de 
todos os problemas e dificuldades. Cobramos também da CPI uma 
ação do Estado mais efetiva no atendimento a esses internos do 
sistema carcerário. Tendo claro que a Defensoria tinha uma ação 
muito maior, mais ampla, para atender a todos os carentes do Estado, 
e pela parcela de ações que tramitavam na justiça , nas áreas cíveis, 
em questões de família e em outros aspectos criminais não ligados à 
questão carcerária, era enorme e substantiva a busca da Defensoria 
Pública no Estado, que não correspondia àquilo de que necessitava. 

Como um ato da CPI , foi elaborado um projeto de lei que criava, em 
todos as comarcas do Estado, a obrigatoriedade do funcionamento e 
da existência da Defensoria Pública, que. de alguma forma, forçou o 
Governador Eduardo Azeredo a nomear 250 aprovados em um 
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concurso ocorrido no ano anterior. Houve até mesmo um processo, 
porque o próprio Governador não respeitou a ordem de classificação 
no concurso. Assim, aconteceram ações na just1ça, e, na Promotoria 
do Patrimõnio Públ ico, um acordo posterior garantiu que o Governador 
a cumprisse. 

O que tivemos a partir daí? A med1da efetiva, que era a cnação da 
nova lei orgânica da Defensoria Pública, cobrada na época. teria de 
ser encaminhada a esta Casa. Infelizmente, acatando essa orientação 
da Comissão, ela só foi encaminhada em 1998, no final do Governo 
Eduardo Azeredo, em que não se teve tempo para discussão. 
Também não houve interesse do governo posterior, em 1999, de 
encaminhar um novo projeto para esta Casa. 

Nesses quatro anos, vimos a luta dos Defensores Publicas. Com a 
maior tristeza, vemos que muitos dos empossados nos concursos de 
1997 e 1998 já não estão mais na Defensona Pública, pela falta de 
uma política mais efetiva de valorização do servidor - o Defensor 
Público -, e muitos foram para a magistratura ou para o Ministério 
Público. Esse projeto chega muito atrasado, e hoje, mais do que 
nunca, é necessáno que seja cumpnda a lei estadual que obriga a 
existência do Defensor Público em todas as comarcas. Infelizmente , 
não há motivo para aplausos nem para reconhecimento, po1s é um 
projeto que está sendo votado tardiamente. É necessáno recompor os 
quadros da Defensoria em todo o Estado, trata-se de uma medida 
urgente. Podemos estar votando uma medida e criando até uma 
expectativa na população sem termos Defensores suficientes para 
atendê-la. 

É bom que se diga também que, se há um mérito nessa questão, 
este é dos Defensores, que se organizaram . paralisaram suas 
atividades, pressionaram e agiram enquanto classe que sabe 
reivindicar seus direitos. É isso que temos de destacar. louvando o 
trabalho da diretoria da associação. Nossa pos1ção, como Líder da 
Bancada do PT, é favorável ao projeto, reconhecendo que ele é uma 
etapa fundamental e importante para resgatar a Defensoria. mas que 
ainda há muitos passos a serem dados. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado D1mas Rodrigues. 
O Deputado Dimas Rodrigues- Sr. Presidente. Srs. Deputados. Srs. 
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Defensores Públicos, precisamos votar de imediato. Parabenizo os 
Defensores pelo trabalho em prol dos nossos irmãos menos 
favorecidos . Nós, que somos de uma região menos favorecida, 
sabemos do valor do Defensor Público. Então, Defensores, vocês têm 
de lutar para serem valorizados, porque defendem os nossos irmãos 
que não têm como pagar um advogado. Parabéns a vocês. Peço a 
todos os companheiros que votemos em massa, sendo todos 
favoráveis a esse projeto. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago. 
O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. 

Defensores Públicos, o PTB está em júbilo pela votação deste projeto 
que. embora tardio. acabou chegando. Nós. do partido- aqui presente 
com os Deputados Olinto Godinho, Fábio Avelar, Aílton Vilela, 
Ambrósio Pinto, Cristiano Canêdo. Dilzon Melo e este Deputado-. que 
conhecemos o trabalho de inúmeros Defensores Públtcos, apesar das 
poucas condições, irmanamo-nos e queremos dizer que, com nosso 
voto favorável , estaremos fazendo justiça. 

Quero lembrar o nome da Defensora Pública Thaís Guarinelo Corrêa 
Machado, que, se estivesse viva. estaria aqui , junto com seus 
companheiros. Era Defensora Pública na cidade de Morada Nova e 
morreu vítima de acidente de trânsito , quando visitava sua família, há 
alguns anos. Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra. o Deputado Pastor George. 
O Deputado Pastor George* - Sr. Presidente, quero registra r a 

postura do PL, uma vez que o relator. Deputado Eduardo Brandão, 
que é do nosso partido, demonstrou empenho na luta pela Defensoria 
Pública. Há poucos dias, tivemos uma audiência pública em Juiz de 
Fora, na Câmara Municipal, e um dos pedidos feitos nessa audiência 
foi para que esse projeto pudesse se viabilizar, com sua votação. 
Então. estou dizendo para o povo de Juiz de Fora, para os Defensores 
dessa região e os de todo o Estado que o PL, mais uma vez, se une 
na aprovação desse projeto. que demorou , mas antes tarde do que 
nunca. Parabéns aos Defensores Públicos por essa luta em defesa 
das classes pobres e das pessoas carentes! 

Em momento algum, o PL questionou qualquer artigo do relatório 
feito pelo Deputado Eduardo Brandão. por entender que ele reflete os 
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anseios dessa categoria , que merece nosso respeito e nosso voto. 
Parabéns ao Deputado Eduardo Brandão pelo seu relatório! Parabéns 
à Assembléia por mais esse passo importante na aprovação do 
Projeto de Lei Complementar n° 50/2002! Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra. o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Nós, do PFL, cuja bancada está 

praticamente toda aqui , votaremos favoravelmente a este projeto. 
Tomei a palavra para dizer da importância dessa categoria e para 
render homenagem a um Defensor Público, José Francisco Teotônio 
Machado, o "Machadão". Ele recebeu a Comenda da Paz Chico 
Xavier, concedida pelo Governo do Estado e originada de projeto 
votado por esta Casa. Essa Comenda foi-lhe concedida pelo fato de 
que. quanto mais pobre a pessoa, mais ele se entusiasmava na 
defesa de sua causa. Portanto, quem promove a justiça promove a 
paz. Em nome do "Machadão'', rendemos homenagens a toda a 
Defensoria Pública do Estado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, queremos reafirmar 

que o PSB, com os seus cinco Deputados aqui presentes, votará 
favoravelmente ao Projeto de Lei Complementar n" 50/2002. Estamos 
continuando com a proposta do PSB, partido que deu exemplo para o 
Brasil, implantando, criando, modernizando e apoiando a Defensoria 
Pública do Rio de Janeiro no Governo Anthony Garotinho. Essa 
Defensoria é hoje modelo para o País. Acreditamos na idéia de que 
aquele que se defende não pode estar interiorizado em relação àquele 
que acusa. É preciso que todos tenham igualdade de condições para 
que a justiça seja feita . Os ricos não recorrem à Defensoria Pública, já 
que têm dinheiro para pagar excelentes advogados e se defenderem 
das acusações. Mas o pobre fica ao sabor daquele que tem caridade. 
Agora não queremos apenas caridade e sim compromisso do Governo 
do Estado de dar o suporte para que os Defensores exerçam com 
competência sua profissão, fazendo justiça à população carente. 

Reafirmo que o PSB votará favoravelmente a esse projeto, 
acreditando que outras lutas serão enfrentadas e que estaremos 
juntos para que tenhamos a Defensoria Pública que Minas merece. 
Muito obrigado. 



• - Sem rev1são do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, gostana de dizer que a 

aprovação desse projeto representa o início do reconhecimento do 
trabalho da Defensoria Pública. Falta dar, ainda. a esses moços e 
moças que aqui estão, um local adequado para trabalhar. Faltam 
aparelhos, sistemas de informatização e um lugar de fáci l acesso para 
o povo. Cito, como exemplo, a cidade de Juiz de Fora, onde a 
Defensoria se encontra em local totalmente inadequado. Por isso, já 
sugiro. de antemão, que Jwz de Fora, com um grupo de pessoas 
interessadas no bom funcionamento desse órgão, encarregue-se de 
arranjar local adequado. resolvendo o problema. 

Para completar, gostana de dizer, em nome do PFL, que estamos 
1mbu1dos do empenho na aprovação desse projeto. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra. o Deputado Antônio Andrade. 
O Deputado Antônio Andrade· - Encaminho favoravelmente à 

aprovação desse projeto - fruto de extenso trabalho realizado pela 
Comissão de Administração desta Casa -, que teve, como relator, o 
Deputado Eduardo Brandão. Presidente dessa Com1ssão. A matéria 
perdeu prazo nessa Comissão. porque não havia um entendimento no 
sentido de que ela tivesse a garantia de ser sancionada pelo 
Executivo. 

Esse projeto é fruto de um longo trabalho. Com a presença da 
associação. foi discutido aqui na Liderança, com o Deputado Eduardo 
Brandão. Discutimos também no Executivo. Chegamos a esse projeto. 
que hoje conta com o acordo do Executivo para sua sanção. Avançou 
no 1 o turno, poderia encontrar dificuldades e não ter o alcance 
esperado pelos Defensores. O Governo do Estado, ao encaminhar 
esse projeto. o fez em reconhecimento à importância da Defensona 
Pública para o Estado de Minas Gerais e àqueles que não podem 
pagar pelos serviços de um advogado. É um grande avanço, mas há 
muito o que ser feito pela Defensoria Pública. O projeto é apenas um 
primeiro passo. Sabemos da grande importância que tem a Defensoria 
Pública para Minas Gerais. Por 1sso, peço aos caros colegas que 
votem a favor desse projeto, em reconhecimento ao trabalho e a 
penúria que os Defensores, hoJe em número de quatrocentos e 
poucos no Estado, têm passado nos últimos anos. 



• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 

discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nom1nal, em conformidade com o art. 260. mciso I, c/c os 
arts. 192 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprová-la registrarão ··sim"; os que desejarem reJeitá-la registrarão 
''não". A Presidência lembra ao Plenário que a ma teria será aprovada 
se obtiver 39 votos favoráveis e solicita aos Deputados que ocupem 
seus lugares. Em votação, o Substitutivo no 1. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Júnior - Álvaro Antôn1o - Ambrósio Pmto - Antômo Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antôn1o Genaro - Arlen Santiago - Bene 
Guedes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - D1mas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de 
Oliveira - João Leite - José Braga - José Henrique - José Milton -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Márcio Cunha - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Mana Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martin1 -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei 
Complementar n° 50/2002. À Com1ssão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Defensores Públicos presentes nesta Casa. em nome do PL, 
queremos registrar que votamos para fazer justiça a essa gloriosa 
classe tão injustiçada em Minas Gerais. Que, daqu1 para a frente, as 
autoridades públicas possam se curvar ao dever de prestigiar a 
honrosa classe dos Defensores Públ1cos. Em nome do PL, queremos 
registrar nosso orgulho em ter o Deputado Eduardo Brandão como 
relator dessa importante matéria, que, neste momento. contribuirá 
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para as conquistas necessanas à categoria dos Defensores 
Públicos. Um abraço a todos. Que Deus proteja os passos de todos 
vocês. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, a história dessa lei 
orgânica deve ser contada, escrita, para que os movimentos 
populares e os servidores públicos do Estado tenham como exemplo a 
persistência, a luta e , no final , a vitória. Essa categoria talvez seja a de 
menor número de servidores, já que há menos de 500 Defensores 
Públicos. No entanto, a persistência e a forma de negoc1açâo com os 
Presidentes das Comissões de Justiça, de Fiscalização Financeira e 
de Administração Pública tornou-os vitoriosos. 

Quero apresentar um nome importante que não foi citado, o do Líder 
de Governo. Deputado Antônio Andrade. que foi uma pessoa 
fundamental para a aprovação desse projeto. Justiça seja feita a esse 
Líder. que nos ajudou a encaminhar o projeto. Enfim , esse foi um 
grande passo. Mao Tsé-tung sempre disse que para uma grande 
caminhada temos que dar o primeiro passo. O de agora foi muito bem 
dado e , embora no final do mandato, aponta para o próximo Governo 
a possibilidade e a necessidade de reconstituir a Defensoria Pública 
como pilar fundamental da justiça. Sem Defensor Público não há 
JUstiça para os mineiros, já que de 85% a 90% dos pobres do Estado 
não podem pagar um advogado. Se não podem, não têm defesa 
adequada. 

Quero, em nome do Leopoldo, Presidente da ADEP, saudar todos 
vocês pela organização e por sua determinação. Parabéns aos 
Defensores Públicos, aos Deputados e especialmente ao Deputado 
Eduardo Brandão, que foi importante para essa conquista. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
manifesto minha alegria e satisfação de ver ultrapassada a primeira 
d1f1culdade dessa categoria. Se Deus quiser, no próximo Governo, 
estaremos aqui para juntos procurarmos avançar e consegu ir aquilo 
de que realmente precisamos, um piso salarial justo para quem 
trabalha na justiça há tanto tempo. Parabéns a vocês, categoria dos 
Defensores Públicos. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente e Srs. Defensores, 
queremos dizer da nossa alegria em ver, depois de quatro anos, 
aprovado o projeto que cria lei orgânica competente dentro do que 



-li :' 
propõe a inst1tu1ção da Defensoria Pública. Hoje. no decorrer dessa 
discussão, imaginava o quanto os nossos Defensores estariam 
cansados de permanecer nas galerias, desde as 14 horas. 
acompanhando, pacientemente e com serenidade. todo esse trabalho. 
Sou testemunha, há quase 30 anos. de todo o trabalho dos nossos 
grandes Defensores e Defensoras. 

Deixo a vocês o meu abraço e os meus parabéns. Não tenho dúvida 
de que isso abrirá a porta para que a nossa Defensoria seja 
estruturada dentro do que precisa para figurar, inclusive, como 
contraponto do Ministério Público. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente. nesta hora. 
veJo com emoção o Deputado Eduardo Brandão. que, durante todo 
esse processo, ouviu de alguns trabalhadores e servidores a 
insinuação de que estaria fazendo corpo mole. "Data ven1a··. o dever 
do Deputado foi cumprido. 

Temos de modificar um pouco a política e a maneira de pensar na 
época de eleição. Alguns vendem ilusões somente nessa ocasião, e 
as pessoas esquecem-se do trabalho realizado durante todo o 
mandato. Muitos eleitores não têm a paciência de esperar. Essa é 
ma1s uma demonstração de que o político não deve trabalhar somente 
na época da eleição. O Deputado Eduardo Brandão mostrou o seu 
trabalho e não teve o crédito merecido, mas lutou até o final , sem 
fazer projetos. Deixou bem claro que estava trabalhando e negociando 
e que conseguiria uma aprovação. Poucos acreditaram na votação do 
companheiro, mas podem ter a certeza de que sabe falar "muito 
obrigado" às pessoas e aos Defensores que conf1aram em sua 
palavra. Antes do reconhecimento dos servidores com quem trabalhou 
todo o tempo. terá o reconhecimento lá de cima, pois cumpriu o seu 
dever. Parabéns, apesar de ter obtido o reconhecimento somente 
depois das eleições. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. 
Defensores Públicos, tenham a certeza de que me manifesto neste 
momento não para receber aplausos, mas para expressar o meu 
apreço pelos Defensores do Estado e o reconhecimento que nutro 
pela categona. Reafirmo o que já disse na votação em 1° turno. 
Tamanha era a minha ânsia pela Defensoria Pública na Comarca de 
Muzambinho, onde fui Prefeito de 1989 a 1992, logo após a 



Constituição de 1988, que criei uma na cidade. Por ser um 
profissional da área da saúde e não dispor de uma assessoria jurídica. 
cometi a inconstitucionalidade de criar uma Defensoria Públ ica 
municipal, não na expectativa de sermos reconhecidos, mas para 
distribuir justiça aos pobres. A minha criação foi tão legítima que, 
embora a Comarca de Muzambinho agora tenha um Defensor Público 
nomeado, o advogado público nomeado por mim continua trabalhando 
ao seu lado. Essa é uma prova de que perseguimos o nosso objetivo. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, talvez o meu 
pronunciamento seja derradeiro neste momento histórico por que 
passa o Estado. Somente o coração. o amor e o sentimento de quem 
é advogado e conhece as dificuldades por que passa o Defensor 
Público em seu dia-a-dia e somente aquele que acompanha o trabalho 
incansável do Defensor Público em suas comarcas. muitas vezes mal 
compreendido pelos Juízes. pelos Delegados. pela comunidade e , 
particularmente, pela população nunca se abateu e se curvou perante 
o seu mister. Quiseram Deus e o destino que, depois de 30 anos 
servindo à advocacia da minha região e da minha querida Ouro Fino, 
juntamente com o meu querido pai, eu pudesse acompanhar passo a 
passo a história desse projeto que acabamos de aprovar. Relembro a 
todos os primeiros momentos, sob o comando do nosso querido 
amigo Dr. Leopoldo, com a presença de todos vocês e com a 
mobilização de todas as Defensorias das regiões de Minas Gerais. 

Nunca nos abatemos e estivemos sempre estimulados pela 
esperança. Tendo Deus como nosso guia, sempre pudemos caminhar 
com um pensamento positivo. para que, antes desse final de mandato, 
pudéssemos entregar a Minas Gerais o direito sagrado de seus 
Defensores. Esse é o nosso primeiro passo, e teremos que dar muitos 
outros na próxima legislatura. 

Neste momento, quero prestar uma homenagem muito especial a V. 
Exa., Deputado Antônio Júlio, que. junto com o Líder do Governo, 
Deputado Antônio Andrade, foi um dos grandes condutores desse 
projeto e dessa história da Defensoria Pública. V. Exa.. como 
advogado na sua querida Pará de Minas, sempre saberá interpretar o 
sentimento do Defensor Público de Minas. 

Fico feliz e rendo minhas particulares homenagens ao Deputado 
Eduardo Brandão, que não mediu esforços na condução desse 
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processo, apesar das dificuldades constantes da Casa e da equipe 
de transição. Ele nunca se abateu. procurando sempre um 
entendimento, o caminho, a paz e a solução, como todos vocês, 
Defensores, nas suas comarcas. Essa é a marca do trabalho e, acima 
de tudo, de nosso testemunho. 

Mais uma vez. quero parabenizá-los, em nome da Bancada do PPB, 
neste momento tão importante, em que nossos corações estão 
movidos pelo sentimento de gratidão a todos, em uma demonstração 
inequívoca dessa grande responsabilidade que os senhores carregam 
dia-a-dia em suas comarcas. Parabéns. Que Deus os abençoe. 
Estaremos juntos sempre. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Quero, em meu nome e no do PSDB, 
dizer que é uma alegria para nós, neste parlamento, fazer cumprir, de 
agora em diante, um dispositivo constitucional, que pede uma lei 
complemen tar. Minas Gerais insere-se, neste momento histórico, na 
lista dos Estados que conseguiram estruturar sua Defensoria Pública. 
O problema do Brasil , não só na área da justiça, mas também nas 
outras áreas sociais, é sempre estrutural . E ao estruturar sua 
Defensoria, embora tardiamente, Minas Gerais dá um passo para a 
evolução democrática, fazendo justiça principalmente aos pobres do 
País. 

Sabemos da abnegação de todos os senhores, de todos os que 
servem à Defensoria Pública, com espírito voluntário e de 
solidariedade, o qual está sempre à frente dos interesses pessoais. 
Por isso, estamos aqui para saudá-los e comemorar com vocês esse 
primeiro passo, embora tímido. A Defensoria nasce de forma tímida, 
mas podemos, neste parlamento, na próxima legislatura, ajudá-los 
permanentemente. 

Sempre recebemos os Defensores Públicos de nossa região, o Alto 
Paranaíba, e somos solidários a eles, pois reconhecemos o trabalho 
que vocês prestam à justiça. Por isso, mais uma vez, queremos 
reafirmar os nossos parabéns e dizer que o passo seguinte é a 
regulamentação desse projeto aprovado hoje. A Assembléia tem que 
firmar o compromisso de marchar com vocês a partir de agora, para 
regulamentar esse projeto, a fim de que possa atender aos primeiros 
anseios da classe. A vocês, os nossos parabéns e felicidades. 

O Sr. Presidente - Discussão , em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
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2.445/2002, do Deputado Antônio Andrade, que altera a Lei no 
6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado e 
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina por sua aprovação. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando o 
adiamento de discussão do Projeto de Lei n° 2.445/2002. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado João Leite -Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental . A Presidência vai proceder à 

verificação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos 
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel 
eletrônico que o façam neste momento. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 30 Deputados. Não há quórum 

para votação. A Presidência torna-a sem efeito e, nos termos do § 6° 
do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) -(- Faz a chamada. ) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados; 

portanto, não há quórum para votação, mas o há para a discussão da 
matéria constante na pauta. A Presidência declara prejudicado o 
requerimento do Deputado Dinis Pinheiro. Com a palavra, para discutir 
o projeto, o Deputado João Leite. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Senhor Presidente, Srs. Deputados, 

gostaríamos novamente de tratar do Projeto de Lei n° 2.445/2002, que 
altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

Gostaria de fazer a leitura do projeto de lei. (- Lê o Projeto de Lei no 
2.445/2002. que foi publicado na edição do dia 7/11 /2002.) 

Temos aqui o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. (- Lê 
o parecer, que foi publicado na edição do dia 21 /11 /2002.) 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado João 
Leite, esse assunto é relevante e precisa ser mais discutido nesta 
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Casa. Como outros Deputados certamente desejarão discuti-lo, 
sugiro a V. Exa. que peça ao Presidente para transferir o seu tempo -
de 52 m1nutos - para a próxima reunião, quando poderemos discutir o 
projeto, já que agora estamos até sem quórum. 

Aproveitando o tempo de V. Exa .. informo à Casa que hoje fizemos 
uma reunião para discutir o problema do gás natural. O Governo 
Federal deixou à vontade a altquota do ICMS para o gás natural. O 
que aconteceu? O Governador Itamar Franco, em vez de manter a 
alíquota de 12°1o, como acontece nos demais Estados brasileiros, 
aumentou-a para 18°·o. Uma redução na al1quota do gás natural pode 
melhorar o desenvolvimento, a gerar empregos. criar novos postos e . 
acima de tudo. melhorar o nosso ar. porque o gás natural não causa 
poluição. Esta Casa tem de d1scutir com urgência a redução dessa 
alíquota. 

Apresentarei uma emenda de 2° turno ao projeto que foi votado 
anteriormente, pedindo a redução do ICMS para o gás veicular. Não 
teremos nenhum outro empecilho, porque a al íquota do gás industnal 
é de 12%. No Rio de Janeiro, o preço do gás e a conversão são mais 
baixos que em Minas. Além d1sso, existe incentivo no IPVA, que tem 
90% de desconto. Então, é essa a sugestão que apresento a V. Exa. 
O assunto é de relevância , e temos de discuti-lo e solicitar a 
colaboração de V. Exa. e dos companheiros no que se d1z respeito ao 
gás veicular, isto é, um novo combustível utilizado pelos automóveis. 
Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Agradeço, Deputado Alencar da Silveira 
Jún1or. e acatarei a sua sugestão. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Como estão presentes os Deputados 

Alencar da Silveira Júnior, Marco Régis e Olinto God1nho, solicito ao 
Presidente que encerre, de plano, esta reunião e reserve o tempo que 
ainda me resta para discussão. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Ol1nto Godinho) - A Presidência verifica, 

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, desconvocando a reunião extraordinária de logo 
mais, às 20 horas. e convocando os Deputados para a reunião 
extraordinária de amanhã. dia 5, às 9 horas, nos termos do edital de 
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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 ed1ção anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 278a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. EM 3/12/2002 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumario: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata; discursos dos 
Deputados Rogério Correia e João Leite; questão de ordem; 
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras 
do Sr. Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antôn1o Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Wanderley Ávila - Álvaro Antôn1o - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto BeJani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio P1nto - Antônio Carlos Andrada - Bené Guedes - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - lran1 Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márc1o Kangussu 
- Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Rogério Correia -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -Às 20h05min. 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, in1c1amos 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 Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. 

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Para discutir a ata, com a 
palavra o Deputado Rogério Corre1a. 
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O Deputado Rogério Correia - Quero discutir a ata. em pnmeiro 

lugar, porque já é de conhecimento público que nos encontramos num 
processo de obstrução da pauta, devido à existência da votação da 
Emenda à Constituição no 94/2002, do Deputado Olinto Godinho, que 
acrescenta e modifica artigos na Constituição do Estado relativos à 
competência do Conselho Estadual de Contas dos Municípios. 

Além desse projeto, encontramo-nos em processo de obstrução 
devido à discussão do Projeto de Resolução n° 2.472/2002, que se 
encontra na pauta desta reunião, da Comissão de Justiça, que delega 
ao Governador do Estado a atribuição para elaborar leis delegadas, 
dispondo sobre a estrutura da administração direta e indireta do Poder 
Executivo. 

Então, quanto a esses dois projetos que se encontram na pauta 
hoje, nós, da Bancada do PT. já nos colocamos em processo de 
obstrução desde a semana passada. 

Infelizmente. como a Emenda à Constituição sempre vem 
posicionada à frente , não conseguimos ainda discutir a lei delegada. 
Não dá para chegar à sua discussão. e isso a ata não demonstra. Na 
verdade, gostaríamos de ter condições de discutir a lei delegada, mas 
não temos oportunidade. Assim , já se vão contando as reuniões para 
se esgotar a fase de discussão dela. 

Essa, inclusive, é uma falha regimental. Penso que se deveria contar 
o número de reuniões a partir da hora em que, de fato. inicia-se a 
discussão de cada um dos projetos. Pegando carona na emenda à 
Constituição, a lei delegada também vai saindo do processo de 
obstrução sem que ninguém chegue a discuti-la. Aponto essa falha 
regimental , que não consta da ata, mas que é grave, porque não 
vamos ter chance de discutir a lei delegada. Vamos apenas fazer a 
discussão da emenda à Constituição e. ao fazê-la, a lei delegada 
também vai tendo seu trâmite corrido. 

Nesta noite, está se estabelecendo a quarta reunião em que essa lei 
está na pauta. No entanto, em nenhuma das quatro pudemos pedir a 
sua discussão. Assim, o seu processo de discussão va1 terminar sem 
que nenhum Deputado tenha discutido. Amanhã entra na pauta em 
processo de votação. Aliás , primeiro, vai para a Comissão porque fo1 
emendada, mas não será discutida hora nenhuma em primeiro turno, 
porque ficou atrás da outra. Realmente a ata não demonstra isso. 



4 ~~ 

A ata também não serve para mostrar a nossa participação. Por 
exemplo, participei das reuniões das Comissões de Administração 
Pública e da Educação. Vi que o meu requerimento para que um 
projeto tramitasse, em 2° turno, na Comissão de Defesa do 
Consumidor foi derrotado em Plenário, mas não tinha conhecimento 
disso anteriormente, porque estava participando das reuniões nas 
Comissões. Só com a leitura da ata pude lembrar que esse 
requerimento estava tramitando, mas não pude deixar de participar 
das outras reuniões. 

Aliás , a Comissão de Educação também não consegue vencer o 
prazo e aprovar o projeto de plano de carreira dos trabalhadores em 
educação, o qual está tramitando há mais de 2 anos nesta Casa, 
enquanto a PEC n° 94 e a lei delegada são novatas, mas já estão 
avançadas, em termos de tramitação. pois está havendo uma correria 
desenfreada. 

Sr. Presidente. gostaria de fazer essa observação. São muitas os 
assuntos lidos na ata, mas ela, em si , não reflete o que aconteceu na 
totalidade da Casa e os acordos políticos que permitiram a aprovação 
de vários projetos de lei , desde que evidentemente se garantisse a 
obstrução. que já estava em andamento, desses dois projetos, que 
são os únicos não votados na reunião de hoje à tarde, já que não foi 
firmado acordo político para eles. Acho que deveríamos retirar esses 
dois projetos da votação, até que pudéssemos discutir o melhor 
encaminhamento que devemos dar a eles. 

O Sr. Presidente - Para discutir a ata, com a palavra, o Deputado 
João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente. realmente a ata foi longa. 
Tentei prestar atenção, mas acompanhar a leitura do professor e 
Deputado Wanderley Ávila não é fácil. Seus alunos, em Várzea da 
Palma e Pirapora, realmente devem ser grandes brasileiros: o ditado 
dele deve ter sido um dos melhores exercícios para a formação 
daqueles jovens. 

Mas chegou o momento em que assumiu um passo melhor na 
leitura da ata e deu para acompanhá-la. A questão que gostaria de 
discutir é a mesma que já tive a oportunidade de colocar pela manhã e 
diz respeito ao cuidado que a Mesa sempre deve adotar. 

É uma expectativa que tenho com relação, justamente, à informação 



prévia, até para que tenhamos oportunidade de nos preparar para 
o debate no Plenário. 

Gostaria de um esclarecimento, que não consegu1 na leitura da ata , 
no que diz respeito à feitura da ata para a noite. Tivemos a reunião 
pela manhã com esses dois projetos colocados na pauta, a Proposta 
de Emenda à Constituição n° 94/2002 e o Projeto de Resolução n° 
2.472/2002. A tarde tínhamos um grande número de projetos e 
propostas de emenda à Constituição também. Tivemos a votação de 
alguns projetos e não votamos nenhuma proposta de emenda . 
Votamos o Código de Ética Parlamentar. mas ainda lembro-me. 
especialmente, de um projeto do Governador que não foi votado. 
Agora. no momento da abertura desta reunião. temos. novamente , a 
pauta com esse prosseguimento da discussão em 1° turno da proposta 
de emenda à Constituição. Com relação a essa maténa. o Deputado 
Miguel Martini ainda tem 40 mmutos de discussão a seguir, além do 
tempo que a Deputada Maria José Haueisen também tem , que é de 1 
hora. Encontra-se na pauta, também, o Projeto de Resolução 
n°2.472/2002, que diz respeito à delegação ao Governador. 

Não consegui. perceber, na leitura da ata feita pelo Secretário 
Wanderley Ávila, saber o que aconteceu com aqueles projetos que 
não foram votados à tarde, se foram previamente colocados na pauta 
da reunião da noite. A expectativa que tínhamos era de que esses 
projetos voltassem à noite com aquela ordem estabelecida a partir da 
aprovação do requerimento feito pelo Deputado Durval Ângelo na 
reunião ordinária da tarde. De alguma forma, sou surpreendido com 
essa ordem proposta para a reunião extraordinária. Procurei prestar a 
atenção na leitura da ata da reunião anterior justamente aguardando 
que houvesse ind1cação para a ordem do dia da noite. No entanto, 
não conseguimos identificá-la. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Encerro o meu tempo para fazer discussão 

dessa ata e percebo que não há quórum para a continuidade dos 
trabalhos. Assim , solicito a V.Exa. que encerre essa reunião, de plano, 
por fa lta de quórum. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo para a discussão da ata e não 
havendo retificações a serem feitas. dou-a por aprovada. 

Palavras do Sr. Pres1dente 
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A Presidencia. nos termos do art. 274 do Regimento Interno, 

encerra a discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução 
n°2.472/2002, uma vez que ele permaneceu em ordem do dia para 
d1scussão em quatro reuniões . Informa. ainda, que no decorrer da 
discussão foram apresentadas ao projeto cinco emendas. sendo 
quatro do Deputado Rogério Correia, que receberam os nos 2 a 5, e 
uma do Deputado Miguel Martin1, que recebeu o no 6, e que. nos 
termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto 
com as emendas à Comissão de Administração, Pública para parecer. 

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.472/2002 
EMENDA N° 2 

Dê-se ao inc1so I do art. 1 o a seguinte redação: 
''Art. 1 o - ................ ....... ........ .................... . 
I - criar, mcorporar. transferir. extinguir e alterar as unidades da 

administração direta, definindo suas atribuições, seus objet1vos e suas 
denominações.". 

Sala das Reuniões, de novembro de 2002. 
Rogério Correia 

EMENDA N° 3 
Suprima-se da ementa do projeto de resolução em epígrafe a 

palavra "indireta''. 
Sala das Reuniões. de novembro de 2002. 
Rogério Correia 

EMENDA N° 4 
Dê-se ao inciso li do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - .......................................... . 
11 criar. transformar. extinguir cargos em comissão da 

administração direta. alterar-lhes as denominações e atribuições. 
definir a natureza de seu recrutamento e fixar-lhes os vencimentos. 
observados os parâmetros da atual sistemática;". 

Sala das Reuniões, de novembro de 2002. 
Rogério Correia 

EMENDA N° 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Os projetos de le1 delegada de que trata esta resolução 

serão apreciados pela Assembléia Legislativa.". 
Sala das Reuniões. de novembro de 2002. 



Rogério Correia 
EMENDA N° 6 

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
''Art. 2° - A delegação de atribuição constante nesta resolução 

refere-se ao período de 1° a 31 de janeiro de 2003.". 
Sala das Reuniões. 28 de novembro de 2002. 
M1guel Martini 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião. convocando os 

Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã. dia 4, às 9 e 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
também de amanhã, às 14 horas. com a ordem do d1a já anunc1ada. 
Levanta-se a reun1ão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.101 /2002 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de le1 ora analisado 

objetiva declarar de utilidade pública a CAMPE - Consultoria e 
Assessoria a Méd1as e Pequenas Empresas, com sede no Município 
de Juiz de Fora. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça. que concluiu por sua jundicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme prece1tua o art. 
103, I, '·a··, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A CAMPE, entidade civil e filantrópica, está em funcionamento há 

ma1s de dois anos, no Munic1p10 de Juiz de Fora. 
Entre seus objetivos, destacam-se: proporcionar a seus membros 

condições de praticar os conhecimentos teóricos adquiridos na área 
de formação dos cursos de Administração e Economia; colocá-los no 
mercado de trabalho. a t1tulo de treinamento, para exercer as 
profissões de administrador e economista, sempre com respaldo 
técmco: e valorizar os alunos e professores da Un1versidade Federal 



de Ju1z de Fora no mercado de trabalho e no âmb1to acadêmico. 
Esse trabalho a credencia ao título declaratório de utilidade pública. 

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

2.101 /2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Paulo Pettersen, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.331 /2002 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe. de autoria do Deputado Paulo Piau, 
obJetiva of1c1alizar no Estado de M1nas Gerais o '"Hino à Negritude"'. 

A propos1ção foi encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que perdeu o prazo reg1mental para o exame preliminar da 
maténa. Vem agora a esta Com1ssão para receber parecer. nos 
termos do art. 102, VI, c/c o art. 190, do Reg1mento Interno. 

Fundamentação 
A oficialização de um hino é a tentativa de, por meio de letra e 

música e com o beneplácito de grupos ou da sociedade, louvar algo 
ou alguém, exprimindo contentamento, admiração e entusiasmo. Na 
históna brasileira, inúmeras são essas manifestações acometidas em 
favor de organismos estatais, clubes de futebol , cânticos de louvor a 
Deus e aos santos, todas com composições musicais e poemas que 
elevam e conduzem à reflexão em torno de valores próprios a cada 
caso. 

A raça negra. indubitavelmente. tem um papel preponderante e 
marcante em nossa formação cultural, consolidando uma posição de 
igualdade com as demais raças que pulsam em nossas veias. 

Ass1m, a aprovação do projeto de le1 em comento merece ser 
avaliada como elegia e estímulo a uma raça significante no cenário 
h1stórico do País, no momento em que se procuram resguardar os 
direitos Inerentes a negros e descendentes quando continuam a ser 
colocados em um plano infenor por segmentos dispersos de nossa 
sociedade, tanto em aspectos da falta de melhores chances de 
salário, trabalho e escola, quanto por um retrógrado preconceito de 
cor. 
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Vemos que a vontade do legislador em eleger um hino que 

dignifique os negros do Brasil, além de sintetizar o desejo de todos os 
legisladores em não perpetuar matérias na plêiade de nossas leis que 
os restrinjam e discriminem, bem como aos seus descendentes. 
possibilita, através da execução de peças, em todas as solenidades 
atinentes a essa raça, que salientem a importância que ela tem para a 
consolidação da nossa cultura e para o crescimento do País. 

Conclusão 
Pelo exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

2.331/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau , Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - José 

Henrique. 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.416/2002 
Comissão de Saúde 

Relatório 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira , por meio do Projeto de Lei n° 

2.416/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação 
Hospitalar de Paraguaçu. com sede nesse município. 

A matéria foi examinada preliminarmente 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 em questão presta relevantes serviços à comunidade 

local e possui por finalidades principais e permanentes a 
administração e manutenção do Hospital e Maternidade São 
Francisco de Assis; o desenvolvimento de outras atividades de 
assistência social relacionadas com a área de saúde; atendimento 
médico em geral , tanto em regime ambulatorial, quanto no de 
internamento, direcionados à população e aos pacientes carentes; 
manutenção de intercâmbio com entidades públicas ou privadas em 
programas de saúde quanto a cooperação técnico-científica. 

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



2.416/2002 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões. 4 de dezembro de 2002. 
José Braga. relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.001 /2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauri Torres. o projeto de lei em epígrafe 

estabelece critérios para criação, fusão e desmembramento de 
serviços notariais de registro no Estado. 

A Comissão de Constituição e Justiça deixou de se manifestar sobre 
a matéria, tendo o seu prazo se exaurido em decorrência de 
aprovação de requerimento a que se refere o art. 140 do Regimento 
Interno. 

Posteriormente, a Com1ssão de Administração Públ1ca opinou pela 
reJeição da proposição. 

Agora, em virtude de aprovação de requerimento nos termos do art. 
183 do Regimento Interno, vem a matéria a esta Comissão para ser 
analisada nos lindes de sua competência. 

Fundamentação 
A Carta Magna mineira estatui, em seu art. 278, que le1 ordinária 

f1xará os cntérios populac1ona1s, socioeconômicos e estatísticos, para 
criação, fusão e desenvolvimento dos serviços notariais e de registro. 
Por seu turno, a Lei no 12.920, de 29/6/98, já dispõe sobre a matéria, 
f1xando esses critérios. 

O projeto de lei em tela tem por objetivo estabelecer novos criténos 
exclusivamente para os cartórios de registro de imóveis e os cartónos 
de protestos de títulos. 

Entendemos que a matéria já se encontra perfeitamente disciplinada 
pela mencionada lei , não sendo necessárias novas normas. 

Ademais. essa lei apresenta critérios populacionais, 
socioeconômicos e estatísticos para criação de novas serventias, 
tratando a matéria de forma ampla e complexa. enquanto o projeto em 
tela é simplista e reducionista e contempla apenas o critério 
populacional. Entendemos que 1sso é insuficiente e equivocado, v1sto 
que. por exemplo, uma população em uma reg1ão mais desenvolvida 
terá , certamente, uma demanda por serviços de cartóno superior a 
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uma mesma população em outra região com condições 
socioeconômicas mais desfavoráveis. 

Além disso, a Lei no 12.920 estabelece a criação de cartórios para 
cada grupo de 150 mil habitantes. Já o projeto de lei em pauta estatui 
que serão criadas novas serventias para cada grupo de 50 mil 
habitantes ou fração a que esse número exceder. Todavia, o projeto 
não vem instruído com uma fundamentação técnica que justifique 
esse número. Assim, por que reduzi-lo para 50 mil? Não seria melhor 
70 mil, 1 00 mil ou 200 mil? Entendemos que sem esse respaldo 
técnico não temos elementos para acolher a pretendida alteração. 

Além desses fatos, por que alterar os critérios para criação de novos 
cartórios apenas para os de reg1stro de imóveis e os de protestos? A 
proposição não vem instruída. também , com justificativa que elucide 
essa questão. 

Assim, entendemos que a matéria não está adequadamente tratada 
e apresentamos, na conclusão desta peça opinativa, o Substitutivo n° 
1, que aperfeiçoa a mencionada Lei no 12.920, para torná-la mais 
efetiva. Substitui-se o comando "poderão ser criadas novas 
serventias" e o comando "haverá as seguintes serventias" pelo 
comando "ficam criadas novas serventias··, instituindo-as 
efetivamente, em vez de tratá-las como uma possibilidade. 

Quanto ao aspecto das finanças públicas, entendemos que a 
matéria não encontra óbice, pois os cartórios são entidades privadas 
que funcionam mediante delegação do poder público. Cobrem suas 
despesas com os emolumentos que arrecadam e não dependem de 
verbas públicas. São, ao contrário, instituições que costumam auferir 
significativos lucros. 

Com referência às despesas para provimento das novas serventias. 
entendemos também não haver óbice, visto que estas poderão ser 
cobertas por taxas de inscrição no concurso público. 

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

1.001 /2002 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a Lei n° 12.920, de 29 de junho de 1998, que fixa critérios 

populacionais, socioeconômicos e estatísticos para criação, fusão e 
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desmembramento de serviços notariais e de registro. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O '·caput" dos arts. 1 o e 2° da Lei n° 12.920. de 29 de junho 

de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - À exceção da Comarca de Belo Horizonte. de entrànc1a 

especial, à qual não se aplica o d1sposto neste art1go, f1cam criadas 
tantas serventias quantas resultarem da red1v1sào de zona ou 
comarca, com as respectivas jurisdições, que tenha mais de cento e 
cinqüenta mil habitantes e na qual os serviços notariais e os de 
registro tenham ultrapassado, no triênio. a média mensal de 
quatrocentos atos remunerados, não se incluindo nesse número as 
certidões. os atos cujos emolumentos sejam reduzidos ou 
dispensados por dispos1çào de lei federal , os protocolos de 
documentos de dívida que não resultem na lavratura de protesto. o 
reconhecimento de firmas e as autenticações de cópias.". 

"Art . 2° - Na Comarca de Belo Horizonte, ficam criadas novas 
serventias de forma a haver, considerando as já existentes:". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Com1ssões, 5 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria -

Dilzon Melo - lva1r Nogue1ra - Antôn1o Carlos Andrada. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.195/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria 
Relatório 

De autona do Deputado Miguel Martini, o proJeto de lei em pauta 
torna obrigatório o fornecimento de cadeiras de rodas para deficientes 
fís1cos e idosos em estabelecimentos centra1s de compras e '·shopping 
centers". 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. 

Em segu1da fo1 o projeto encaminhado à Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Soc1al, que perdeu prazo para emitir o seu 
parecer. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, 
em obediência ao art. 188, ele o art. 102, VIl, do Reg1mento Interno. 
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Fundamentação 

A propos1çao sob comento torna obrigatório o fornecimento de 
cadeiras de rodas para deficientes físicos e idosos em 
estabelecimentos centrais de compras e ''shopping centers". 

A Constituição da República, em seu art. 23, estabelece que é 
competência comum da União, dos Estados e dos municípios '·cuidar 
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência." O art. 24, XIV, dispõe que caberá ao 
Estado legislar concorrentemente sobre '·proteção e integração socia l 
das pessoas portadoras de deficiência". 

Desse modo, é lícito ao legislador estadual legislar sobre a proteção 
do idoso e do deficiente, que se traduz em tema de largo alcance 
social, justo e meritório. Os dois grupos referidos na proposição são 
inegavelmente merecedores de tratamento diferenciado para que se 
lhes assegure a garantia constitucional da igualdade perante a le i. 

A medida contida no projeto, portanto, está em consonância com a 
ordem jurídico-constitucional, sendo que a legislação federal e 
estadual que trata do acesso aos prédios e espaços de uso público 
faz menção à possibilidade de edição de normas específicas sobre o 
assunto. 

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Constituição 
e Justiça, que, identificando algumas imprecisões, fez alguns ajustes e 
apresentou o Substitutivo no 1, que acrescenta artigos a uma lei já 
existente. 

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário. o projeto não 
ocasiona impacto e não gera encargo para o poder público, porquanto 
a medida representa intervenção na esfera privada . Ela cria 
obrigações para as empresas particulares, fato que é amplamente 
respaldado pela própria Constituição de 1988, que submete a 
propriedade privada à realização de sua função social. 

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

2.195/2002 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada. relator - Dilzon 

Melo- lvair Nogueira - Luiz Fernando Faria - Rêmolo Aloise. 



PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 
2.269/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria dos Deputados Ivo José e Maria José Haueisen, o projeto 
de lei em tela visa a alterar dispositivos da Lei no 12.812, de 28/4/98, 
que regulamenta o art. 194 da Constituição do Estado, que determina 
a assistência social às populações de áreas inundadas por 
reservatórios. 

Preliminarmente, foi a matéria examinada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 a 5, que 
apresentou. Em seguida, a Comissão do Trabalho. da Previdência e 
da Ação Social opinou pela aprovação do projeto com as emendas 
apresentadas pela Comissão anterior. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

A proposição pretende alterar a Lei n° 12.812, de 1998, que 
regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, 
segundo o qual '·o Estado promoverá plano de assistência social às 
populações de áreas inundadas por reservatórios". A Lei no 12.812 
institui o Programa de Assistência Social às Famílias atingidas pela 
construção de barragens em Minas Gerais, obrigando as empresas 
que constroem barragens a elaborar um relatório de impacto social , 
indenizando as famílias afetadas e proporcionando condições para 
que elas continuem produzindo nas novas áreas de assentamento. 

O projeto em tela persegue o aperfeiçoamento da referida lei, 
propondo alterações que garantam a efetividade dos programas de 
assistência social. No âmbito desta Comissão, a proposição pretende, 
conforme disposto no art. 5°, criar uma taxa de expediente, na forma 
do art. 90. inciso I, da Lei no 6.763, de 1975, a ser cobrada pela 
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e 
do Adolescente - SETASCAD -. para custear as despesas do 
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS -, na atividade de 
análise e fiscalização do Plano de Assistência Social - PAS. Esse 
plano deve ser apresentado pelo construtor da barragem sempre que 
houver solicitação de licenciamento ambiental para a sua construção. 



Quanto à criação de taxas, deve-se considerar. inicialmente, que 
qualquer alteração tributária deve constar na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO -, nos termos do art. 165 da Constituição da 
República. Quanto a essa exigência, verifica-se que o art. 33 da Lei no 
14.371, de 26/7/2002, autoriza a instituição de taxas para o exercício 
do poder de polícia do Estado. Segundo o projeto, será cobrada uma 
taxa de 2.500 UFEMGs - Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais 
- por processo anal isado pelo Conselho Estadual de Assistência 
Social- CEAS. Atualmente, esse valor corresponde a RS2.660,25. 

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

2.269/2002 no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 5, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Rêmolo 

Aloise - Luiz Fernando Faria - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.322/2002 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

O projeto de lei em tela, da Comissão Especial da Lista de 
Assinantes, tem como objetivo obrigar as concessionárias do serviço 
de telefonia fixa comutada com atuação no Estado a limitar os preços 
cobrados relativos ao fornecimento de cadastros para edição de listas 
telefônicas e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo'' de 15/8/2002, foi o projeto 
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Agora. para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a" e 
"c", do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para 
receber parecer de mérito. 

Fundamentação 
São dois os objetivos básicos do projeto em apreço: impedir a 

formação de cartel na edição de listas telefônicas mediante concessão 
de privilégios por parte das concessionárias do serviço de telefonia 
fixa comutada e combater a publicidade enganosa ou abusiva por 
parte de quem produz as listas de assinantes. 

Trata-se de medidas salutares, uma vez que coibi rão alguns dos 



abusos constatados nas apurações minuciosas realizadas pela 
Comissão Especial subscritora do projeto. As providências propostas 
estão em plena sintonia com a legislação que rege o sistema de 
telefonia (Lei Federal n° 9.472, de 16/7/97) e com o Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 /9/90). 
A lei que regulamenta o sistema de telefonia, em seu art. 213, cuidou 
de abrir o mercado de edição de listas telefônicas e , para tanto, impôs 
às concessionárias a obrigatoriedade de fornecimento dos seus 
cadastros. mediante cobrança de preços justos, condição que não 
vinha sendo observada corretamente. 

Com a abertura do mercado, criou-se um novo cenário. que facilitou 
a atuação perniciosa de editoras que passaram a induzir a erro os 
consumidores dos seus produtos. A propaganda enganosa, 
patrocinada por editoras de listas telefônicas, ludibriava a boa-fé 
daqueles que desejavam publicar anúncios e acreditavam nas falsas 
informações de que tais listas eram oficiais desta ou daquela 
concessionária. Se, por um lado, a Lei Federal no 9.472, de 1997, 
impede a concessão de exclusividade a qualquer editora , por outro, o 
art. 30 do Código do Consumidor veda publicidade desprovida de 
dados que comprovem a sua veracidade. 

O Código de Defesa do Consumidor deu à propaganda a natureza 
jurídica de contrato. Se antes havia apenas a oferta por meio da 
propaganda, no momento em que o consumidor toma conhecimento 
dela, dá-se o efeito vinculativo, e, a partir do instante em que esse 
consumidor manifesta sua aceitação do produto, a oferta se 
transforma em contrato. Mesmo que seja assinado contrato, no qual 
não conste o disposto na propaganda, seu teor integra o instrumento 
contratual celebrado. 

Constatada a veiculação de propaganda abusiva ou enganosa, o 
fornecedor fica obrigado a divulgar uma contrapropaganda nas 
mesmas dimensões em que foi propalado o anúncio enganoso. 
Somente após veiculada a contrapropaganda prevenindo os 
consumidores é que se exime o fornecedor de sua responsabilidade 
de vinculação. Como já dito, no caso em tela tal vinculação se torna 
impossível dada a vedação legal , ou seja, não há como uma editora 
deter direitos exclusivos sobre a publicação de lista telefônica de uma 
concessionária. 



Por tais considerações. entendemos que o projeto em tela é 
plenamente oportuno e merece ser acolhido. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 turno, do 

Projeto de Lei no 2.322/2002. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes, relator - Doutor 

Viana. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.381/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto em epígrafe 
acrescenta parágrafo único ao art. 1 o da Lei no 12.925, de 30/6/98, 
que dispõe sobre a concessão de benefícios de assistência social no 
Estado. 

Em cumprimento dos mandamentos reg1mentais, a matéria fo i 
submetida à análise da Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
proposição com a Emenda n° 1, que apresentou. 

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, ao 
apreciar a matéria, opinou por sua aprovação com a emenda 
apresentada pela Comissão que a examinara anteriormente. 

Compete-nos, neste momento, manifestar nossa opinião acerca dos 
aspectos financeiros e orçamentários do projeto. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob comento visa a introduzir alteração na lei que 

trata da concessão de benefícios de assistência social. para corrigir 
uma imprecisão nela contida, que tem prejudicado sobremaneira as 
atividades das entidades esportivas que recebem repasses de 
recursos provenientes da Secretaria de Estado de Esportes. 

Como já foi devidamente esclarecido pelas Comissões que nos 
precederam, essas entidades têm de submeter seus projetos ao 
exame dos conselhos municipais de assistência social, pois, nos 
termos da lei que se pretende alterar, essa é uma condição para 
recebimento de verbas por entidades, inclusive aquelas que se 
dedicam ao fomento de atividades esportivas. 

Uma vez que a modificação na lei apenas introduz uma alteração 



em uma das fases do processo pelo qual as entidades pleiteam 
recursos públicos para o prosseguimento de seus trabalhos, resta 
claro que o projeto em nada altera os valores destinados ao esporte, 
pois não cria nova despesa. Por esta razão, o projeto não encontra 
empecilho à sua aprovação no que se refere aos aspectos analisados 
por esta Comissão. 

Conclusão 
Em razão do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

2.381 /2002 no 1° turno, com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo. Presidente - Dilzon Melo, relator - Luiz Fernando Faria -

Antônio Carlos Andrada - lvair Nogueira - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.385/2002 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael , o Projeto de Lei n° 2.385/2002 
visa a alterar a redação do inciso li do art. 1 O da Lei n° 13.437, de 
30/ 12/99, que trata do Programa Micro Geraes. 

A matéria foi examinada inicialmente pela Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Cumpre-nos, agora, analisar a proposição quanto ao 
mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei n° 13.437, de 1999, trata do Programa de Fomento ao 

Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte do Estado - Micro Geraes. 

O Programa tem por objetivo dar a essas empresas um tratamento 
diferenciado nos âmbitos tributário e administrativo, principalmente. 

O projeto em tela pretende estender esses benefícios às empresas 
que tenham sido desmembradas ou resultem do desmembramento de 
outra empresa ou da transmutação de qualquer de seus 
estabelecimentos em empresa autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido 
até 31 /12/2000. A referida lei, objeto da alteração proposta no projeto, 
beneficia somente as empresas instaladas até a data de 31 /12/96. 

Tal medida, portanto, alcançaria um número maior de pequenas 
empresas e microempresas, que hoje perfazem um total de mais de 



I '7 .. ' ' 
250 mil em todo o Estado. conforme dados do Instituto de 
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI -e. especialmente, 
aquelas criadas entre os anos de 1996 e 2000. em decorrência de 
desmembramento ou transmutação e que enfrentam, hoje, a realidade 
mercadológica, econômica e financeira vivida pelas pequenas 
empresas e as microempresas, mas não recebem o mesmo 
tratamento fiscal. tributário, creditício e admmistrativo daquelas, por 
não terem sido enquadradas na Lei do Micro Geraes. 

Assim sendo, a proposição em estudo vem somente fazer a devida e 
justa adequação da lei à realidade atual dessas empresas, que têm 
enfrentado sérias dificuldades para se manterem no mercado, em 
razão da pesada carga tributária imposta a elas. 

Levando em conta os problemas que hoje enfrenta a economia do 
País e, por conseqüência, a dos Estados, toda e qualquer medida que 
possa contribui r para a reversão desse quadro em Minas deve sempre 
encontrar o apoio desta Comissão. 

As Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. 
tratam apenas de questões formais , sem alterar o conteúdo do 
projeto, razão pela qual merecem ser acolhidas. 

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

2.385/2002 no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Maria Olívia, Presidente -Ambrósio Pinto, relator- Partor George. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.386/2002 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório 
De autoria do Deputado Chico Rafael , o projeto de lei em epígrafe 

visa a alterar a redação da Lei no 13.437, de 30/12/99, que trata do 
Programa Micro Geraes. 

Cumpridas as formalidades regimentais, a matéria foi examinada 
1n1c1almente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo no 1 . 

Agora, cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao 
mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno. 



Fundamentação 
A proposição em tela visa a incluir, nos benefícios previstos na Le1 n° 

13.437, de 1999, que cria o Programa Micro Geraes, as empresas que 
promovam operações relativas à fabricação de sorvetes, bolos. tortas 
geladas. coberturas. caramelos. "marshmallows" e produtos 
assemelhados. desde que sejam optantes do programa de que trata 
essa lei e tenham receita bruta anual igual ou inferior à definida no seu 
art. 2°, incisos I e 11. 

Essas pequenas empresas e microempresas funcionam, 
geralmente, sob o sistema de administração familiar e fabricação 
artesanal. Indiferente a essa realidade, a legislação tributária as 
enquadra no regime de substituição tributária . segundo o qual o 
recolhimento do 1mposto é fe1to antecipadamente, não se levando em 
conta o valor efetivo do fato gerador. que ocorre posteriormente e que 
pode ser menor que o valor presumido. 

Dessa forma, é comum que essas empresas se veJam prejudicadas. 
devido ao fato de terem feito o recolhimento antecipado. a maior. do 
imposto dev1do. presumindo um melhor faturamento no futuro. Em 
razão de fatores externos e extracomerciais, comuns nesse tipo de 
atividade, tais como alterações climáticas desfavoráveis ao consumo 
de gelados e seus derivados. principalmente nas regiões mais frias e 
chuvosas do Estado, têm suas vendas reduzidas drasticamente. 

Devemos considerar que essas empresas estão submetidas ao 
Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - RICMS -. que estabelece que a responsabilidade 
pelo recolhimento do imposto é do adquirente ou destinatário da 
mercadoria, e não, da empresa que provoca o fato gerador. o que 
contribui para a ocorrência dessas distorções. 

Assim, o projeto em exame visa a corrigir essa Incoerência, dando a 
esses pequenos empresários e microempresários a opção de 
pagarem o ICMS nas mesmas condições das demais empresas 
optantes do Programa Micro Geraes. 

Durante a apreciação do projeto pela Comissao de Constituição e 
Justiça. foi levantada a necessidade de se fazerem adequações no 
texto, do ponto de vista da técnica legislativa, o que ensejou a 
apresentação do Substitutivo n° 1 por essa Com1ssão. 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
2.386/2002 no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Maria Olívia, Presidente- Pastor George, relator- Ambrósio Pinto. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 2.439/2002 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

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

assegura pensão mensal vitalícia aos bolsistas de atividades-
especiais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG- e dá outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública manifestou-
se pela aprovação da proposição, na forma desse mencionado 
substitutivo. 

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

Fundamentação 
Anteriormente, os portadores do mal de Hansen eram segregados 

da sociedade e internados em sanatórios. Havia um grande 
preconceito contra a doença e, em decorrência do temor de 
contaminação, não se encontravam nem mesmo profissionais que 
aceitassem trabalhar nessas instituições. Para resolver esse 
problema, contratavam-se os próprios internos que estivessem em 
melhores condições de saúde. É o que ocorreu na FHEMIG, nas 
unidades Hospital Cristiano Machado e nos Sanatórios Padre Damião. 
Santa Fé, São Francisco de Assis e Santa Isabel. 

Essas pessoas são contratadas como bolsistas de atividades-
especiais. Todavia, são assemelhadas a servidores. Especializam-se 
em cursos. percebem remuneração equivalente. qüinqüênio, adicional 
trintenário , adicional de insalubridade, parcela remuneratória 
complementar, remuneração de serviço extraordinário, gratificação de 
incentivo à eficientização dos serviços, gratificação por serviços na 
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escala de fmais de semana e feriados , gratificação complementar, 
abono salarial e, até mesmo, progressão funcional. De fato, tudo se 
passa como se elas realmente fossem servidores. 

Todavia, o problema surge quando elas deixam de ter condições 
para o trabalho e necessitam-se aposentar ou. então. quando seus 
dependentes necessitam perceber pensão. 

Para soluc1onar essa questão, o Governador do Estado propôs a 
concessão de pensão especial. o que de fato viria a resolver o 
problema. 

A Comissão de Constituição e Justiça aperfeiçoou essa idéia, 
consubstancializando-a no Substitutivo n° 1. Em vez de dar a essas 
pessoas um tratamento diferenciado por meio da pensão especial , 
equiparou-as ou assemelhou-as a servidores e concedeu-lhes os 
benefíc1os previdenciários destes. ou seja. passaram a ser vinculados 
ao Regime Próprio de Previdência e Assistência Soc1al dos Servidores 
Públicos de Estado de Minas Gerais. nos temos da Le1 Complementar 
n° 64, de 25/3/02. 

Entendemos que a solução encontrada e perfeita. Se têm 
praticamente os mesmos direitos e deveres dos servidores. se tudo se 
passa como se servidores fossem, não há como negar-lhe os mesmos 
benefícios previdenciários. Não podemos admitir uma discriminação e 
uma mjustiça. Ademais, esses bolsistas contribuíram e contribuirão 
com a previdência. Nos contracheques mais antigos constam 
descontos em favor do IPSEMG; nos mais recentes ,constam 
descontos em conformidade com a Lei Complementar n° 64. 

Quanto ao aspecto financeiro da questão, é óbvio que o pagamento 
de aposentadorias e pensões para os bolsistas implicará assunção de 
novas despesas para o Estado. No que tange às pensões, as 
despesas ficarão a cargo do IPSEMG. visto que os bolsistas já são 
contribuintes desse Instituto. Quanto ao pagamento de 
aposentadorias. é necessário e justo que o Estado arque com as suas 
despesas, pois é inegável que esses bolsistas têm d1reito a esse 
benefício. v1sto que seu vinculo com o Estado é semelhante ao dos 
dema1s servidores. O Estado estara pagando apenas o que é devido. 

E m1ster. porém. identificar os valores monetários envolvidos. 
Constatamos que a remuneração desses bolsistas totaliza 
aproximadamente R$250.000,00 por mês. Entendemos que esse 
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montante representa uma pequena fração frente ao orçamento do 
Estado. Como esse montante será convertido em benefícios 
prev1denc1ános somente ao longo do tempo, o problema do custe1o 
fica amenizado. 

Finalmente, entendemos que a matéria é procedente, po1s o direito 
envolvido é indiscutível , e os respectivos valores monetários poderão 
ser facilmente absorvidos pelo orçamento do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 

2.439/2002 no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 5de dezembro de 2002 . 
Mauro Lobo. Presidente - Rêmolo Aloise . relator - Antônio Carlos 

Andrada - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - lva1r Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 2.463/2002 

Nova Redação, nos Termos do Art . 138 do Regimento Interno 
Com1ssão de Fiscalização Financeira e Orçamentána 

Relatório 
De autoria do Presidente do Tribunal de Just1ça e encaminhado a 

esta Casa por me1o do Ofício n° 2557/GAPRE/2002-GB, o projeto de 
lei em epígrafe cria cargos na estrutura orgàn1ca das Secretarias dos 
Tribunais de Alçada e de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências. 

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda no 1, que 
apresentou. A Comissão de Administração Pública manifestou-se 
favoravelmente à aprovação do projeto com a Emenda no 1, da 
Com1ssão de Constituição e Justiça. 

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer. nos termos do art . 
188, c/c o art. 102, VIl , "d'', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame cria 91 cargos no Quadro Específico de 

Provimento em Com1ssão da Secretaria do Tribunal de Alçada do 
Estado de Minas Gerais, 2 cargos no Quadro Específico de 
Provimento em Comissão do Tribunal de Justiça Militar e 39 cargos no 
Quadro Específico de Provimento Efetivo da Secretaria do Tribunal de 
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Alçada. Determina os requisitos para o provimento e as atribuições 
do cargo de Assessor Judiciário 111 , T JM-DAS-08, do Quadro 
Específico de Provimento em Comissão do Tribunal de Justiça Militar. 
observado o parágrafo único do art. 3° da Lei n° 12.077. de 1996. 
D1spõe ser de recrutamento amplo o cargo de Assessor Técn1co. 
código TA-DAS-11 , padrão PJ-63, do Quadro Específico de 
Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de Alçada. 
constante do Anexo 11 da Lei n° 11 .098, de 1998. Autoriza, ainda. o 
Poder Executivo a abrir crédito suplementar até o limite de RS 
870.000.00 para o Tribunal de Alçada e de R$ 26.218.00 para o 
Tribunal de Just1ça Militar. 

A Emenda no 1. da Comissão de Constituição e Justiça. propõe a 
modificação do Anexo I, reduzindo os cargos de recrutamento amplo 
de 71 para 69 e criando 2 cargos de recrutamento limitado, com os 
mesmos cód1gos e símbolos. O objetivo da emenda é prover as duas 
Secretarias de Recursos para os Tribunais Supenores. do Tribunal de 
Alçada , dos cargos de Diretor, uma vez que atualmente vêm 
funcionando com servidores designados a título precário. 

O art. 5° do projeto condiciona o provimento dos cargos criados ao 
cumprimento dos lim1tes e das condições para a cr1ação ou o aumento 
das despesas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade F1scal. De 
fato, o art. 21 da referida lei , em seu inciso I. estabelece ser nulo de 
pleno direito o ato que provoque aumento dessa despesa e não 
atenda às exigências contidas nos arts. 16 e 17 - entre elas, a 
estimativa do impacto financeiro-orçamentário da medida - e ao 
disposto no inc1so XIII do art. 37 e no § 1 o do art. 169 da Const1tutção 
da República e exceda o limite legal de comprometimento aplicado às 
despesas com pessoal inativo. De acordo com o parágrafo ún1co do 
mesmo artigo, também é nulo de pleno direito o ato que provoque 
aumento de despesa com pessoal e que tenha sido expedido nos 180 
dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou 
órgão. 

Quanto às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
às despesas de pessoal , salienta-se que estas não podem exceder a 
6°'o da Receita Corrente Líquida - RCL - pelo Poder Judiciário 
estadual. Cumpre informar que, conforme a Instrução no 5/2001, do 
Tribunal de Contas do Estado, os gastos com inativos devem ser 
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excluídos dessa categoria de despesas. No segundo quadrimestre 
do ano. o referido percentual foi de 3,65°•6 (3 ,54°·o no penado de 
setembro de 2001 a agosto de 2002), estando, portanto. dentro dos 
limites previstos na LRF, não constituindo a norma limitadora um 
empecilho à aprovação do projeto. 

O art. 169, § 1°, da Constituição da República. por sua vez, 
determina que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos, empregos ou funções ou a 
alteração da estrutura de carreiras de qualquer órgão ou ent1dade da 
administração direta ou indireta só poderão ser feitas se houver prévia 
dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e se houver 
autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ressalte-
se que, conforme citado anteriormente, a proposição autoriza a 
abertura de crédito suplementar para atender às despesas dela 
decorrentes. 

Por sugestão do Deputado Rêmolo Aloise, este relator apresenta a 
Emenda no 2, apresentada abaixo, que altera dispositivos da Lei no 
12.920, de 26/6/98, que fixa critérios populacionais, socioeconõmicos 
e estatísticos para criação, fusão , desmembramento de serviços 
notariais e de registro. 

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

2.463/2002, no 1° turno. com as Emendas n°s 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e 2, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se onde convier: 
Art ..... -O "caput" dos arts. 1° e 2° da Lei n° 12.920, de 29 de junho 

de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - À exceção da Comarca de Belo Horizonte, de entrância 

especial , à qual não se aplica o disposto neste artigo, ficam criadas 
tantas serventias quantas resultarem da redivisão de zona ou 
comarca , com as respectivas jurisdições, que tenha mais de 150.000 
(cento e cinqüenta mil) habitantes e na qual os serviços notariais e os 
de registro tenham ultrapassado, no triênio , a média mensal de 
quatrocentos atos remunerados, não se incluindo nesse número as 
certidões, os atos cujos emolumentos sejam reduzidos ou 
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dispensados por disposição de lei federal. os protocolos de 
documentos de dívida que não resultem na lavratura de protesto, o 
reconhecimento de firmas e as autenticações de cópias.". 

"Art. 2° - Na Comarca de Belo Horizonte, ficam criadas novas 
serventias de forma a haver, considerando as já existentes:" 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Rêmolo Aloise -

Antônio Carlos Andrada- Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 2° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 68/2001 
Comissão de Proposta de Emenda à Constituição no 68/2001 

Relatório 
De autoria de 1/3 dos membros desta Casa , e tendo como primeiro 

signatário o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposta de emenda à 
Constituição do Estado em exame acrescenta dispositivo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta mineira. 

Aprovada no 1 o turno, na forma do vencido, volta a proposição a 
esta Comissão Especial para receber parecer para o 2° turno, em 
cumprimento ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno. 

Cabe-nos apresentar a redação do vencido, que integra este 
parecer. 

Fundamentação 
A iniciativa da Proposta de Emenda à Constituição Estadual n° 

68/2001 foi motivada pela Ação Direta de Inconstitucionalidade- ADIN 
- no 2.501-5, argüida pela Procuradoria-Geral da República contra os 
arts. 81 e 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Esses artigos determinaram a criação da Universidade do Estado de 
Minas Gerais e transformaram a Fundação Norte-Mineira de Ensino 
Superior em Universidade Estadual de Montes Claros, além de 
regulamentarem a situação das fundações educacionais instituídas 
pelo poder público. 

A referida ADIN teve repercussão extremamente danosa para as 
instituições por ela atingidas, criando incertezas quanto ao futuro da 
educação superior pública no Estado. Embora o Ministro da Educação 
tenha vindo a público esclarecer que a ação fora equivocada e que a 
iniciativa visava, tão-somente, a esclarecer questões relativas à 
competência do Conselho Estadual de Educação, o mal já estava 
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feito. Tanto a comunidade acadêmica quanto a sociedade mineira 
exigiam que alguma medida deveria ser adotada, no âmbito desta 
Casa Legislativa, para resguardar a educação superior pública do 
Estado. 

A proposta de emenda à Constituição aqui apreciada pretende 
atender a essas demandas. 

Ao integrar o Sistema Estadual de Educação, as instituições 
públicas estaduais e municipais de ensino superior colocam-se sob a 
égide do Conselho Estadual de Educação, sem submeter-se ao órgão 
nacional correspondente. 

A iniciativa tem, portanto, o mérito de fortalecer o Sistema Mineiro de 
Educação e de assegurar. no texto constitucional, prerrogativas do 
Conselho Estadual de Educação no tocante a suas instituições 
públicas de ensino superior. 

Cumpre ressaltar que a própria Lei Federal n° 9.394. de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 17, estabelece 
esse vínculo, ao dispor que os sistemas de ensino dos Estados 
compreendem tanto as instituições de ensino mantidas pelo poder 
público estadual quanto as instituições de educação superior mantidas 
pelo poder público municipal. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição n°68/2001 na forma do venc1do no 1° turno, 
cuja redação segue anexa. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Paulo Piau, relator - Antônio Carlos 

Andrada. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 68/2001 
Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - 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 
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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 de 
promulgação da Constituição do Estado.". 

Art. 2° - Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.562/2001 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em exame 
proíbe a discriminação aos portadores do vírus HIV ou às pessoas 
com AIDS e dá outras providências. 

A matéria foi distribuída, no 1 o turno, às Comissões de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com as Emendas de n°S 1 a 4 , e de Direitos Humanos, que 
opinou pela sua aprovação. 

Vem agora a proposição novamente a esta Comissão, para receber 
parecer para o 2° turno. Em anexo, segue a redação do vencido, que 
integra este parecer. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe objetiva proibir a discriminação contra os 

portadores do vírus HIV ou as pessoas com AIDS no âmbito da 
administração direta ou indireta do Estado. 

A iniciativa proposta se reveste de mérito, pois visa a combater 
condutas discriminatórias, que atentam contra os direitos 
fundamentais do cidadão. Ser portador do vírus HIV não constitui 
impedimento para o trabalho. A medicina atualmente assegura aos 
infectados uma qualidade de vida melhor, e não há registro de 
transmissão do vírus pelo contato social ou profissional. Portanto, 
excluir os indivíduos infectados do mercado de trabalho em razão 
dessa condição é medida que deve ser combatida pelo Estado, pois 
constitui discriminação e fere o princípio da igualdade. 

Há que se lembrar que a Aids atinge em maior escala exatamente a 
faixa etária mais produtiva da população. Assegurar aos infectados o 
exercício pleno da cidadania, garantindo-lhes a permanência ou o 
ingresso no seu local de trabalho sem preconceito nem discriminação 
é medida que atende aos objetivos estabelecidos na Constituição 
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Federal, art. 3°, IV, e dos princípios defendidos por esta Comissão. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.562/01 , 

no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões. 4 de dezembro de 2002. 
Márcio Kangussu , Presidente - Edson Rezende, relator- João Leite. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI No 1.562/2001 

Proíbe a discriminação aos portadores do vírus HIV ou às pessoas 
com AI OS e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É vedada qualquer forma de discriminação contra os 

portadores do vírus HIV ou as pessoas com AIDS, nos órgãos e nas 
entidades da administração direta ou indireta. 

Art. 2° - Para efeito desta lei , considera-se discriminação aos 
portadores do vírus HIV ou às pessoas com AIDS: 

I - solicitar exames para a detecção do vírus HIV ou da AIDS para 
inscrição em concurso ou seleção para ingresso no serviço público 
estadual; 

11 -segregar os portadores do vírus HIV ou as pessoas com AIDS no 
ambiente de trabalho; 

111 - divulgar, por quaisquer meios. informações ou boatos que 
degradem a imagem social do portador do vírus HIV ou de pessoas 
com AIDS. sua família , grupo étnico ou social a que pertença; 

IV - impedir o ingresso ou a permanência no serviço público de 
suspeito ou confirmado portador do vírus HIV ou pessoa com AIDS, 
em razão dessa condição; 

V - impedir a permanência do portador do vírus HIV no local de 
trabalho, por esse motivo; 

VI - recusar ou retardar o atendimento, a realização de exames ou 
qualquer procedimento médico ao portador do vírus HIV ou pessoa 
com AIDS. em razão dessa condição; 

VIl - obrigar de forma explícita ou implícita os portadores do vírus 
HIV ou pessoas com AIDS a informar sobre a sua condição a 
funcionários hierarquicamente superiores. 

Art. 3° - Todos os prontuários e os exames dos pacientes são de uso 
exclusivo do serviço de saúde, cabendo ao responsável técnico pelo 



setor garantir sua guarda e s1gilo. 
Parágrafo único - O médico ou qualquer integrante da equipe de 

saúde que quebrarem o sigilo profissional, tornando público, direta ou 
indiretamente. por qualquer meio, mesmo que por intermédio de 
códigos, o eventual diagnóstico ou suspeita de AIDS ou de 
contaminação pelo vírus HIV ficará sujeito às penalidades previstas no 
Código de Ética e nas resoluções dos respectivos conselhos 
regionais, além do previsto nesta lei. 

Art. 4° - A solicitação de qualquer exame relacionado com a 
detecção do vírus HIV ou da AIDS deverá ser precedida de 
esclarecimento sobre seu tipo e finalidade , sendo obrigatório o 
consentimento expresso do servidor. 

Art. 5° - O médico do trabalho, a empresa médica contratada ou 
membro da equipe de saúde. com base em critérios clínicos e 
epidemiológicos deverão promover ações destinadas ao servidor 
diagnosticado como portador do vírus HIV ou com AIDS, visando a: 

I - adequar suas funções a eventuais condições especiais de saúde; 
11 -se essa medida não for possível, mudar sua atividade, função ou 

setor, evitando a segregação, proibida no art. 2°, inciso 11 , desta lei. 
Art. 6° - É proibido ao poder público impedir o ingresso, a matrícula 

ou a inscrição de portador do vírus HIV ou pessoa com AIDS em 
creches. escolas, centros esportivos ou culturais, programas. cursos e 
demais equipamentos de uso coletivo mantidos direta ou 
indiretamente pelo Estado. 

Art. 7° - Os servidores que infringirem esta lei ficarão sujeitos a 
penalidades e processos administrativos, previstos na legislação 
vigente, sem prejuízo das demais sanções civis e criminais cabíveis. 

Art. 8° - Considera-se infrator desta lei a pessoa física ou jurídica 
que , direta ou indiretamente. tenha concorrido para o cometimento da 
infração. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.599/2001 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Márcio Cunha, a proposição em exame 

dispõe sobre as relações entre as instituições estaduais de ensino 
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superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de 
apoio e dá outras providências. 

O projeto foi aprovado no 1 o turno na forma do Substitutivo no 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Retorna agora 
a proposição a esta Comissão de mérito para receber parecer de 2° 
turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VI , "a" e "d'', do 
Regimento Interno. 

Segue, em anexo, a redação do vencido no 1 o turno, que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em tela , aprovada na forma do vencido no 1 o turno, 

dispõe sobre a contratação, com base no art. 24. inciso XIII , da Lei no 
8.666, de 21 /6/93, de instituição brasileira incumbida de pesquisa, de 
ensino ou de desenvolvimento institucional. 

Quando da análise da proposição em 1 o turno, foram efetuadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça as adequações jurídicas 
necessárias ao correto aproveitamento da idéia contida no projeto 
original. Na apreciação para o 2° turno, ratificamos as razões 
expendidas em nosso parecer para o 1 o turno, reafirmando a 
conveniência e a tempestividade da medida, que proporcionará maior 
eficiência e agilidade na contratação, pela administração pública, das 
institu ições referidas. 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em sua 
análise, defendeu com propriedade a conveniência da proposta no 
tocante ao aspecto da economicidade, tendo em vista que a 
manutenção de um cadastro de instituições interessadas em contratar 
com a administração contribuirá para a racionalização dos processos 
de l1citação. 

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

1.599/2001 na forma do vencido no 1 o turno. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.599/2001 

Dispõe sobre a contratação, com base no art. 24, inciso XIII , da Lei 
n° 8 .666, de 21 de junho de 1993, de instituição brasileira incumbida 
de pesquisa, de ensino ou de desenvolvimento institucional . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - O Poder Executivo manterá registro cadastral das 

instituições brasileiras interessadas em contratar com a administração 
pública com base no art. 24. inciso XIII . da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

Art. 2° - É vedada a utilização dos contratos celebrados com base no 
art. 24, inc1so XIII , da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para a 
contratação de pessoal administrativo. de manutenção, docentes ou 
pesquisadores para prestarem serviços ou atenderem a necessidades 
de caráter permanente das instituições estaduais contratantes. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau, Presidente - Amilcar Martins, relator- José Henrique. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.962/2002 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Durval Ângelo. autoriza o 

Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que 
especifica. 

Aprovado no 1° turno, na forma original . retorna o projeto a esta 
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos financeiros e 
orçamentários, conforme estabelece o § 2° do art. 184 do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O imóvel descrito no projeto é constituído de terreno com área total 

de 2.000m2 , situado no local denominado São Domingos, no Município 
de Tocantins, registrado no livro 3-BQ, sob o n° 32.685, a fls. 31 , no 
Cartório do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos lrailda Ribeiro 
dos Santos. da Comarca de Ubá. 

Analisado sob o prisma das normas que regem a matéria, 
salientamos que o projeto não acarreta despesas nem acréscimo da 
receita no balanço contábil do Tesouro e não causa impacto na lei 
orçamentária. Trata-se, em resumo. da fiscalização patrimonial do 
Estado, que é feita '·a priori" e que tem por objeto o controle das 
modificações implementadas no acervo dos bens públicos. 
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Em vista do que foi explanado, reiteramos o parecer exarado por 

esta Comissão quando da apreciação da matéria no 1 o turno. 
Conclusão 

Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
1.962/2002 na forma original. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria , relator - lvair 

Nogueira - Antônio Carlos Andrada - Rêmolo Aloise - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.055/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em análise 
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Virginópolis. 

A proposição foi aprovada, no 1 o turno, com as Emendas nos 1 e 2, 
retornando agora a esta Comissão a fim de que seja elaborado 
parecer para o 2° turno, nos termos do art. 102, VIl , "d", do Regimento 
Interno. 

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

Fundamentação 
O imóvel em referência é constituído por um terreno edificado com 

área de 203,00m2 (duzentos e três metros quadrados), situada na 
Praça João Rodrigues, 94, Centro, no Município de Virginópolis. 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, com 
a matrícula no 3.251 , a fls. 1 do livro 2. 

Esse imóvel também foi parte do patrimônio da Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, sendo integrado por uma loja com seu 
respectivo lote de terreno, mas, quando editado o Decreto n° 39.835, 
de 24/8/98, que extinguiu aquela entidade, passou a compor o 
patrimônio do Estado. Posteriormente, o Executivo m1neiro e o 
Município de Virginópolis celebraram contrato de cessão de uso pelo 
prazo de cinco anos, para instalação de uma biblioteca pública, a que 
deram cumprimento até a presente data, estando ali em 
funcionamento a Biblioteca Pública Municipal Benjamim Rodrigues 
Coelho. 

Com os aperfeiçoamentos apresentados no 1 o turno, tem a 



proposição em pauta o objetivo de, em substituição ao contrato de 
cessão de uso, transferir a propriedade do imóvel do Estado para 
aquela administração municipal, mantendo-se a finalidade. 

Determinado por normas de naturezas constitucional , administrativa 
e de Direito Financeiro, o projeto vem prover a necessária autonzação 
legislativa para que o Estado possa movimentar os valores que 
compõem o ativo permanente do Tesouro, por meio de venda, doação 
ou cobrança. 

Reiteramos. portanto, o entendimento anterior desta Comissão ao 
constatar que a matéria não encontra impedimento de naturezas 
financeira e orçamentária, pois não representa despesas nem 
Incremento da receita na contabilidade do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

2.055/2002 na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria. relator - Dilzon Melo -

Antônio Carlos Andrada - Rêmolo Aloise - lvair Nogueira. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI No 2.055/2002 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis o 
1móvel que menciona. 

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

V1rginópolis imóvel edificado com área de 203,00m2 (duzentos e três 
metros quadrados), situado no mesmo município, registrado sob a 
matrícula n° 3.251 , a fls. 1 do livro 2, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Virginópolis. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento da Biblioteca Pública Municipal Benjamin Rodrigues 
Coelho. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado, cessada a causa que justificou a doação. 

Art. 3° - Esta lei entra em v1gor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 2.172/2002 
Comissão de Saúde 



Relatório 
De autoria do Deputado Cristiano Canêdo. o projeto em comento 

altera dispositivos da Lei no 12.688, de 15/12/97, que autorizou a 
doação de imóvel à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno, na forma original. Apreciada 
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária no 2° turno, 
recebeu parecer pela rejeição. A requerimento do Deputado Rogério 
Correia, o projeto foi também distribuído às Comissões de 
Administração Pública e de Saúde para aprec1ação quanto ao mérito, 
nos termos do art. 183, ''caput", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem por objetivo a ampliação do prazo 

concedido à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte para 
concluir a construção. equipar e colocar em funcionamento o imóvel 
doado pelo Estado àquela instituição, constituído pelo extinto 
CARDIOMINAS, para fins de instalação de unidade hospitalar. Tal 
doação se deu por meio da Lei no 12.688, de 1997. 

A par disso, o projeto em exame altera também dispositivo da 
mesma lei. referente à reserva de percentual da capacidade de 
atendimento ao SUS. 

No 1 o turno, por solicitação da Comissão de Constituição e Justiça, o 
projeto foi baixado em diligência ao Secretário da Saúde, que, em 
resposta , enviou à Assembléia uma cópia do relatório do grupo 
técnico de trabalho designado pela Secretaria da Saúde para analisar 
proposta da donatária relativa à viabi lização do término das obras do 
extinto CARDIOMINAS. 

O relatório mostrou-se inconcluso quanto à intenção do Estado de 
reaver o imóvel , finalizar a obra, equipar o hospital e colocá-lo em 
funcionamento. Sinaliza. no entanto, ser oportuna a extensão do prazo 
para a consecução das obras e instalações por parte da instituição 
donatária, face aos estudos de viabilidade por ela apresentados. 

Dentre as considerações apresentadas pelo grupo de trabalho, 
destacamos: 

"d) Vislumbrou-se na proposta apresentada (pela donatária) espaço 
para a ampliação do percentual de leitos do SUS .... destinando-os à 
alta complexidade cirúrgica em patologias cardiovasculares. que se 
apresenta carente no Estado". 



~5~ 

Ademais , esta Comissão tem constatado e discutido reiteradas 
vezes. ao longo dos dois últimos anos, o descumprimento pelo Estado 
da Emenda à Constituição n° 29 . que trata dos investimentos na área 
de saúde. Em todas as ocasiões, tem-nos sido dito que os recursos 
não são suficientes para os gastos mínimos previstos na Constituição. 
Tal observação nos leva a crer que, para o bem da saúde do povo 
mineiro. é razoável ampliar-se o prazo concedido à Santa Casa para 
que possa arregimentar os meios e colocar em funcionamento a obra 
do extinto CARDIOMINAS. 

O projeto apresenta, no entanto, um problema de lógica na sua 
formulação, pois pretende alterar a letra da lei original numa questão 
pontual e temporal. Ao remeter a alteração do inciso I do art. 2° ao 
momento da publicação da Lei no 12.688, cria uma ficção temporal : 
ignora os cinco anos que se passaram desde aquele fato. Assim 
sendo, apresentamos o Substitutivo n° 1, que corrige o problema 
formal. sem alterar o conteúdo da proposição. 

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

2.172/2002, na forma do Substitutivo no 1, que apresentamos a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Amplia o prazo a que se refere o inciso I do art. 2° da Lei n° 12.688, 
de 15 de dezembro de 1997, que autoriza a doação de imóvel à Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e extingue a Fundação do 
Coração de Minas Gerais- CARDIOMINAS- e dá outras providências. 

Art. 1 o - Fica ampliado para sete anos o prazo concedido à Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte para cumprir o disposto no 
inciso I do art. 2° da Lei no 12.688, de 15 de dezembro de 1997. 

Art. 2° - O inciso 11 do art. 2° da Lei no 12.688 de 2002, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2°- ............ ........................... ........ .. ............ .. .... ......... . 
11 - reservar 60% (sessenta por cento) da capacidade de 

atendrmento de seus hospitais ao Sistema Único de Saúde- SUS.". 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Carlos Pimenta. Presidente e relator - Cristiano Canêdo - Chico 

Rafael. 



PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 
2.186/2002 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

O projeto de lei em tela. do Deputado Eduardo Brandão. tem como 
objetivo dispor sobre o reembolso do valor pago para ingresso em 
eventos culturais e esportivos reali zados em espaços de propriedade 
do Estado e dar outras providências. 

Publicado em 24/5/2002, no "Diário do Legislativo", foi o projeto 
aprovado em 1° turno com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Atendendo ao que dispõe o art. 189 do Regimento Interno, retoma a 
proposição a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. 

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto em apreço visa a garantir o reembolso do valor pago pelo 
consumidor que desistiu de utilizar o ingresso adquirido para assisti r a 
um evento de cunho cultural e esportivo, realizado em espaço cedido 
pelo poder público estadual. A proposta está em sintonia com o art. 49 
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que regulamenta as 
relações entre aquele que adquire o ingresso e o fornecedor que 
explora economicamente o evento. 

Não é justo e muito menos razoável, nessa hipótese, deixar de 
garantir ao consumidor o reembolso das quantias despendidas. sob 
pena de ensejar o enriquecimento sem causa do organizador do 
evento em detrimento da pessoa que adquiriu o ingresso que, 
evidentemente, é o pólo mais fraco da relação. Nessas circunstâncias, 
poderá o fornecedor revender o ingresso e, com isso, evitar prejuízos. 

A emenda acrescentada pela Comissão de Constituição e Justiça 
veio em boa hora já que limitará a atuação, muitas vezes perniciosa, 
de atravessadores que se aproveitam da boa-fé de terceiros para 
ganhar dinheiro fácil. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação no 2° turno, do 

ProJeto de Lei no 2.186/2002 na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Viana, relator - Bené 



Guedes. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 2.186/2002 

Dispõe sobre o reembolso do valor pago por ingresso para evento 
cultural ou esportivo realizado em espaço de propnedade do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A pessoa que adquinr ingresso para evento cultural ou 

esportivo promovido pelo Estado, ou realizado em espaço de sua 
propriedade, poderá exigir o reembolso integral do valor pago, em 
moeda corrente. no local de compra do ingresso. caso efetue a sua 
devolução até seis horas antes do início do evento. 

Parágrafo ún1co - Somente será admit1do o reembolso de um 
ingresso por pessoa. 

Art. 2° - O Estado, ao patroc1nar um evento cultural ou esportivo, 
deverá exig1r, como condição da liberação de recursos, que a iniciativa 
pnvada cumpra o disposto no art. 1°. 

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° 2.240/2002 
Com1ssão de Política Agropecuána e Agromdustrial 

Relatório 
O Projeto de Lei no 2.240/2002, da CPI do Preço do Leite, dispõe 

sobre a divulgação de planilhas de custos da produção de leite e 
derivados e dá outras providências. 

Aprovada em 1° turno com as Emendas n°s 1 e 2 . a proposição vem 
novamente a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. 
Cumpre-nos, agora, opinar sobre o assunto. nos termos do art. 189 do 
Regimento Interno. 

A redação do venc1do. em anexo, integra este parecer. 
Fundamentação 

A CPI do Preço do Leite, ao longo de praticamente oito meses de 
atuação, mediante a realização de audiências públicas em todas as 
regiões produtoras do Estado, de depoimentos de representantes dos 
diversos segmentos que integram a cade1a produt1va do leite e da 
análise de milhares de documentos recebidos. investigou com 
profundidade as relações de mercado estabelecidas entre produtores. 
indústrias. distribuidores e varejistas do setor de lat1cínios. Detectou-
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se, nesse trabalho, um grande hiato entre os elos fundamentais da 
cadeia, o produtor de leite e o consumidor final de produtos lácteos, 
qual seja a falta de informação sobre a formação dos preços no 
varejo. 

Ao adquirir esses produtos, especialmente nas grandes cidades e 
nas grandes redes de supermercados, o consumidor não percebe 
como os custos são distribuídos ao longo da cadela. geralmente com 
enorme desvantagem para o produtor rural. Assim , o objetivo 
primordial do projeto em análise, ao determinar a ampla divulgação 
dos custos médios de produção e beneficiamento do leite e derivados, 
é fornecer à sociedade informações capazes de demonstrar que as 
margens de lucro obtidas pelos intermediários, a indústria e o 
comércio, são, na maioria das vezes, abusivas. 

Durante a fase de apreciação do projeto na Comissão, no 1 o turno, 
constatou-se que as medidas propostas são bastante oportunas e 
certamente contribuirão para aperfeiçoar as relações de consumo no 
agronegócio leiteiro. Além dos consumidores, os próprios produtores 
serão diretamente beneficiados, pois terão condições de pleitear 
melhores preços para seu produto, ao confrontarem os preços que 
recebem por sua mercadoria com aqueles pagos pelos fornecedores 
nas fases posteriores à produção primária. 

Entendemos, ainda, que a forma do vencido no 1 o turno é a mais 
adequada para o projeto, pois as emendas apresentadas vieram 
corrigir imperfeições da proposição inicial , especialmente a que 
propunha a supressão do art. 2° da proposta original , de difícil 
aplicabilidade. 

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

2.240/2002 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
João Batista de Oliveira. Presidente e relator - Chico Rafael - Paulo 

Piau - Doutor Viana. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 2.240/2002 

Dispõe sobre a divulgação de planilhas de custos da produção de 
leite e derivados e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - O Estado divulgará, tnmestralmente, no órgão oficial. na 

Internet e em periódico de ampla divulgação regional, as seguintes 
informações: 

I - a planilha de custo médio de produção, por região. de leite ''in 
natura" e o preço médio pago pela indústria ao produtor; 

11 - os preços médios de venda dos diversos tipos de le1te e seus 
derivados. tais como queijos prato, minas e muçarela, requeijão e 
manteiga, da 1ndustria para o comércio; 

111 -os preços médios de venda dos produtos mencionados no inciso 
anterior, praticados pelo comércio varejista para o consumidor final. 

Art. 2° - Esta le1 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° 2.241 /2002 
Comissão de Política Agropecuária e Agromdustrial 

Relatório 
De autoria da CPI do Preço do Leite , o Projeto de Lei no 2.241 /2002 

visa à inclusão do leite na merenda escolar e dá outras providências. 
Aprovada em 1° turno com as Emendas n°s 1 a 3, a proposição 

retorna a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. 
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto, nos termos do art. 189 
do Regimento Interno. 

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Oriundo da CPI do Preço do Leite, o projeto em tela aborda 
questões básicas para o maior produtor de leite do Brasil , o Estado de 
Minas Gerais. De fundamental importância para a economia mineira. o 
leite é grande gerador de renda, emprego e receitas tnbutárias para o 
Estado. o que não tem imped1do o setor produt1vo de passar por uma 
crise de elevadas proporções. 

A primeira diretiva do projeto determina a utilização do le1te 
pasteurizado na merenda escolar. Esse dispositivo é de grande 
abrangência e beneficia todo o setor leiteiro pelo aumento da 
demanda que proporcionará. A medida valoriza a adequada 
alimentação das crianças atendidas, que, muitas vezes, recebem le1te 
em pó produzido em regiões fora do Estado. Além de tratar da 
questão alimentar, o dispositivo vem ainda estimular a retomada da 
tradição mine1ra de consumir um produto de sua própria terra. 
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Em segundo lugar, Incumbe o Execut1vo de divulgar 
institucionalmente o leite de Minas e de est1mular os mun1c1p1os a 
utilizar leite pasteurizado produzido regionalmente em programas 
sociais. Ta1s medidas são alvissareiras para o setor, que, além de ter 
reforçada sua imagem, mais uma vez se beneficia com o estímulo à 
demanda. 

A Emenda n° 1, incorporada ao vencido no 1 o turno, corrige 
importante omissão ocorrida na redação da proposição original, ao 
explicitar que o produto a ser oferecido na merenda escolar é o leite 
pasteurizado, produto seguro e já com valor agregado pela indústria. 

As demais emendas aprovadas interferem no conteúdo dos 
dispositivos da proposição, mas caracterizam-se por pequenas 
adequações à técnica legislativa. 

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

2.241 /2002 no 2° turno, na forma do venc1do no 1 turno. 
Sala das Com1ssões. 5 de dezembro de 2002. 
João Bat1sta de Olive1ra, Presidente e relator - Ch1co Rafael - Paulo 

Piau - Doutor Viana. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 2.241 /2002 

Dispõe sobre a inclusão do leite pasteurizado na merenda escolar e 
determina a promoção institucional do produto. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatória a inclusão do leite pasteurizado na merenda 

escolar das unidades da rede estadual de ensino. 
Art. 2° - Incumbe ao Poder Executivo: 
I - promover o leite mineiro em sua propaganda institucional; 
11 - incentivar os municípios a utilizar, nos programas soc1ais. o leite 

pasteurizado produzido local ou regionalmente. 
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 No 2.271/2002 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatóno 
De autoria da Comissão Parlamentar de lnquénto do Preço do Leite, 

o Projeto de Lei no 2.271 /2002 dispõe sobre o emprego de soro do 
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leite na fabricação de laticínio e dá outras providências. 

Aprovada em 1° turno na forma do Substitutivo no 2, a propos1çao 
retorna a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. 
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto. nos termos do art. 189 
do Regimento Interno. 

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O objetivo precípuo da proposição em análise é coibir o uso 
fraudulento e abusivo de soro de leite na produção de laticínios, um 
dos principais problemas detectados pela CPI do Preço do Leite na 
industrialização do produto. Propunham-se, originalmente, punições 
para o emprego irregular do soro e para a elevação da alíquota do 
ICMS incidente nas operações internas com o produto de 18% para 
30°/o. 

Sabe-se que o soro de leite, obtido na fabricação de queijos, é 
largamente empregado na indústria de laticínios, na feitura de 
1ogurtes, sorvetes, bebidas lácteas e outros derivados do leite. Para 
atender a essa demanda crescente, o Brasil tornou-se, nos últimos 
anos. um dos maiores importadores dessa matéria-prima. O que a CPI 
detectou, contudo, foi o emprego de soro de forma abusiva, fora dos 
padrões legais. o que compromete a saúde da população. 

Durante a discussão da matéria no 1 o turno, constatou-se que a 
legislação existente sobre a inspeção e a fiscalização sanitárias de 
produtos de origem animal estabelece penalidades mais severas do 
que as constantes do projeto para coibir essa irregularidade. Com 
isso, o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça propunha a supressão das multas propostas e mantinha 
apenas a majoração da alíquota do ICMS, com o que esta Comissão 
concordou. O Substitutivo no 2, da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, o qual se tornou o vencido no 1 o turno. 
aperfeiçoou a proposição, ao adequá-la à legislação tributária 
estadual, até mesmo quanto ao aspecto de sua vigência. 

Entendemos, assim. que o projeto, em sua forma atual. atende aos 
anseios da CPI do Preço do Leite, que era o de desencorajar a 
utilização abusiva. às vezes fraudulenta. de soro de leite na fabricação 
de produtos lácteos fluidos. 

Conclusão 
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D1ante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

2.271/2002 no 2° turno. na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
João Batista de Oliveira, Presidente e relator - Chico Rafael - Paulo 

P1au - Doutor Viana. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 2.271 /2002 

Dispõe sobre a alíquota do ICMS incidente nas operações internas 
com o produto que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O mciso I do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, passa a vigorar acrescido do subitem g.3, com a seguinte 
redação: 

"Art. 12- .......................... .. 
I ........................................ . 
g.3) nas operações mternas de produto lácteo flu1do com adição de 

soro de leite destinado ao comércio." . 
Art. 2° - O Poder Execut1vo regulamentara esta le1 no prazo de 

sessenta dias contados da data de sua publicação, observado o 
disposto no art. 3°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos no primeiro dia útil do exercício financeiro 
Imediatamente subseqüente ao da data de sua publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.326/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Ta1obeiras o imóvel que especifica. 

Aprovada no 1 o turno, na forma apresentada, retoma agora a 
proposição a este órgão colegiado a f1m de receber parecer para o 2° 
turno. atendo-se aos lindes estatUidos no art. 102, VIl , "d'', do 
Reg1mento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel de que trata a proposição constitui-se de um terreno com 

aproximadamente 875m2 , doado ao Estado em 1980 pelo Município de 



Taiobeiras e que se encontra sem utilização. 
Dessa forma, a municipal idade pretende reavê-lo, med1ante doação, 

para que possa construir uma clínica destinada ao atendimento de 
gestante carente, a acompanhamento médico, pré-natal e obstétrico. 

Cabe ressaltar que frente à política de municipalização das ações de 
saúde, é oportuna a transferência de domínio do imóvel a Taiobeiras, 
por se tratar de medida imprescindível para o dispêndio de recursos 
municipais destinados à manutenção e ampliação da clínica médica, 
necessários ao bom atendimento dos usuários. 

No que concerne ao exame das presumíveis repercussões 
financeiras advindas da aprovação do projeto de lei , enfatizamos que 
elas são inexistentes, visto que a alienação sob a forma de simples 
doação evidentemente não envolve gasto, muito menos dela decorre 
mudança na execução da lei orçamentária do Estado; dessa forma. 
não há impedimento, sob o ponto de vista financeiro-orçamentário, à 
sua aprovação. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei no 2.326/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira. relator - Dilzon Melo - Luiz 

Fernando Faria- Rêmolo Aloise- Antônio Carlos Andrada . 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PR ESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 4/12/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. 
Florisbela Félix, ocorrido em 3/ 12/2002, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. 
Maria Vieira Viana, ocorrido em 2/ 12/2002, em Pedro Leopoldo. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. 
Wenceslau Luiz Pinto da Cunha, ocorrido em 30/11/2002, nesta 
Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. João 
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Beraldo Martins Carneiro. ocorrido em 30/11 /2002, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Mauri Torres. notificando o falecimento da Sra. Arlene 
Rezziane Costa Martins, ocorrido em 2/12/2002, em João Monlevade. 
(- Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Leg1slativa aprovou, nos termos do art. 103, 11 1, "b" a 

"d'·, do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Centro de Instrução e Adaptação da 

Aeronáutica - CIAAR - pelo transcurso do Dia do Aviador 
(Requerimento n° 3.509/2002, do Deputado Miguel Martmi); 

de congratulações com a INFRAERO pelo transcurso do Dia do 
Controlador de Tráfego (Requerimento n° 3.510/2002. do Deputado 
Miguel Martini); 

de congratulações com o D1retor-Geral do Hospital Améha Lins pela 
reforma desse hospital (Requenmento n° 3.534/2002. da Comissão de 
Direitos Humanos); 

de congratulações com a Companhia Paulista de Ferro Ligas pelo 
centenário da Unidade Morro da Mina (Requerimento no 3.554/2002. 
do Deputado José Milton). 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE DEZEMBRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 419a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 5/12/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júl1o, Alberto P1nto Coelho e 

Álvaro Antônio 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartão - 28 Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei no 
2.489/2002 - Requerimentos n°s 3.602 a 3.609/2002 - Requerimento 
do Deputado Dinis Pinheiro - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Administração Pública (2) , de Educação e de Saúde e 
do Deputado Alencar da Silveira Júnior - Reg1stro de presença -
Oradores lnscntos: Discursos dos Deputados João Bat1sta de Oliveira, 
João Leite, Marco Régis, Miguel Martini e Rogério Correia - Questão 
de ordem: chamada para recomposição de quórum; existência de 
quórum para continuação dos trabalhos - 2a Parte (Ordem do Dia) : 1 a 

Fase: Abertura de Inscrições - Suspensão e reabertura da reun1ão -
Comunicação da Presidência - Le1tura de Comunicações - Despacho 
de Requerimentos: Requenmento do Deputado Dmis Pinhe1ro; 
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Resolução n°s 1.465, 1.466 e 
1.802/2001 e 2.161 /2002 e dos Projetos de Lei n°S 1.220 e 
1.310/2000, 1.400, 1.434, 1.622, 1.634, 1.773. 1.783 e 1.910/2001 e 
1.976, 2.048 e 2.087/2002; aprovação - 29 Fase : Palavras do Sr. 
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do 
Deputado Rogério Correia: aprovação - Inexistência de quórum para 
votação de proposta de emenda a Constituição - Discussão. em 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 2.439/2002; discurso do Deputado Rogério 
Correia; encerramento da discussão; aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1 - DISCussão, em 2° turno. do Projeto de Lei n° 
2.392/2002; aprovação na forma do vencido em 1 o turno: declarações 
de voto - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -
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Mauri Torres - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Elbe Brandão -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Cunha - 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 14h14min, a lista de 

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

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Sargento Rodrigues, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo, encaminhando, 

em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça contido no 
Ofício no 1.920/2001 /SGM, cópia do Ofício GS 2.981 /02 , da Secretaria 
da Educação. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.734/2001 .) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo, encaminhando, 
em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça contido no 
Ofício n° 771 /2000/DLE, cópia do Ofício GS 2.980/02, da 



Superintendência de Organização Educacional. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei n° 896/2000.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo, encaminhando, 
em atenção a pedido de diligência da Comissão de Just1ça contido no 
Ofício no 831 /99/SGM, cópia do Ofício GS 2.978/02, da Secretana da 
Educação. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 253/99.) 

Do Cel. PM Álvaro Antônio N1colau , Comandante-Geral da PMMG, 
agradecendo convite para reunião da Comissão de Segurança 
Pública, encaminhado por meio do Ofício no 1.707/2002/SGM. (- À 
Comissão de Segurança Pública.) 

Do Sr. José Antônio dos Re1s, Reitor da UEMG, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 3.404/2002, do Deputado 
Ermano Batista. 

Da Sra. Maria do Rosário Ca1afa Farias, Ouvidora da Polícia. 
prestando informações relativas ao Requerimento no 1 .329/2000, da 
Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. José Antônio de Moraes, Secretário da Segurança Pública, 
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.494/2002, da 
Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Romeu Scarioli , Presidente da Sociedade Mineira de 
Engenheiros, agradecendo a presença do Deputado João Leite e 
assessores, que estiveram representando o Presidente desta Casa na 
reunião de planejamento do Seminário Melhoria da Qualidade de 
Vida: Por uma Nova Política Habitacional de Minas Gerais. 

CARTÃO 
Do Sr. Robson Braga de Andrada, Presidente do Sistema FIEMG, 

encaminhando o Relatório da Pesquisa Indicadores lndustna1s 
referente a outubro de 2002. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.489/2002 
Dá nova redação ao art. 20 da Lei no 10.453, de 22 de janeiro de 

1991 . 



-l ó7 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s decreta: 
Art. 1 o - O art. 20 da Le1 n° 10.453, de 22 de Janeiro de 1991 , passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 20 - A delegação de serviços de transporte colet1vo rodoviário 

intermunicipal de passageiros pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - terá v1gência de 5 
(cinco) anos prorrogáveis por igual penado. vedadas novas 
prorrogações e a transferência de contratos. 

Parágrafo único - O DER-MG promoverá a abertura de processo 
licitatório no prazo de 180 (cento e oitenta) d1as antes do vencimento 
da delegação de que trata este artigo, observando o mesmo prazo 
para a realização de licitação para as concessões Ja vencidas.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as dispos1ções em contráno. 
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2002. 
João Bat1sta de Oliveira 
Justificação: O sistema de delegação de serviços de transporte 

colet1vo rodov1áno mtermun1cipal de passageiros no terntório do 
Estado, de competência do DER-MG. favorece a existência de 
práticas cartoria1s, permitmdo a umas poucas famílias controlar a 
exploração desse ramo de atividade em Minas Gerais. O que se vê , 
no Estado, é um número reduzido de grandes empresas se 
perpetuando na operação das linhas de transporte coletivo 
intermunicipal e acumulando enorme poder político, o que impede 
qualquer mudança que possa representar a perda. ainda que parcial, 
de seus privilégios. 

Formalmente, as delegações são feitas por meio de processo 
licitatório, na modalidade concorrência, com prazo de validade de dez 
anos. Vencido esse prazo. não são promovidas novas licitações. As 
delegações resultantes da delegação original e un1ca são 
simplesmente prorrogadas. observando-se apenas critérios de bom 
desempenho dos delegatários. 

Esse procedimento impede que outras empresas se habilitem para a 
prestação desse serviço. ferindo o disposto no art. 170, IV, da 
Constituição Federal, que estabelece o princípio da livre concorrência. 
A ausência de licitações para as delegações 1mpede o oferecimento 
de menores tarifas e melhores serviços e condições de segurança aos 



usuários. 
Novos processos licitatórios para delegação dos serviços 

intermunicipais podem proporcionar ganhos financeiros ao Estado, 
como já aconteceu na Capital , por ocasião da renovação das 
permissões do sistema de transporte coletivo local. Há estimativas 
correntes no meio parlamentar de que as licitações poderiam 
proporcionar ao Estado cerca de RS250.000.000,00 - recursos que 
deveriam ser aplicados na conservação da malha rodoviária estadual 
e em programas sociais. 

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

A rápida tramitação e aprovação da proposição vai demonstrar a 
preocupação maior da Casa com o interesse público. resgatando o 
princípio da 1gualdade de oportunidades para todas as empresas, 
incentivando a competitividade e a livre concorrência , sem nenhum 
tipo de preferência ou distinção entre os licitantes, e, ao mesmo 
tempo, capacitando o Estado para o cumprimento de suas atribuições. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.602/2002 , dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Anderson 

Adauto, solicitando seja enviado pedido de informações ao Presidente 
da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -
contendo os itens que menciona. 

No 3.603/2002, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja 
enviado pedido de informações ao Presidente do IPSEMG sobre os 
imóveis vistoriados para definição do local de implantação do Centro 
de Especializações Médicas do Servidor Público. 

N° 3.604/2002, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja 
enviado pedido de informações ao Ministério Público do Estado 
referentes à instalação do Centro de Especializações Médicas do 
Servidor Público. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia .) 

N° 3.605/2002, do Deputado João Leite, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o CREA-MG pela promoção da 
Campanha Nacional pela Acessibilidade. (- À Comissão de Direitos 



Humanos.) 
N° 3.606/2002, do Deputado Marco Rég1s, solicitando seJa formulado 

apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado a fim de que 
seJa dada a denominação de Fórum Joaquim Te1xe1ra Neto à sede do 
Poder Judiciário da Comarca de Muzambinho. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

No 3.607/2002, da Comissão de Educação. pleiteando sejam 
solicitadas aos Secretários da Educação, de Administração e da 
Fazenda informações para subsidiar a apreciação do Projeto de Lei 
Complementar no 53/2002. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 3.608/2002. da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Secretário da Segurança Pública a apuração rigorosa 
dos crimes contra o jornalista Rosalvo Bastos. Daniela Costa e lgor 
Xavier. 

N° 3.609/2002 , da Comissão de Direitos Humanos. solicitando seja 
encammhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia anônima 
formulada contra o Cel. José Humberto de Olive1ra . 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Din1s 
Pinhe1ro. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Administração Pública (2) , de Educação e de Saúde e do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. 

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

dos Deputados Fernando Ribas Carli . do Paraná. Presidente eleito da 
UPM Brasil ; Juares Ponticelli , Jaime Aldo Mantelli e Gilmar Knaesel , 
de Santa Catarina; Hermes Fonseca Filho. José Maria Ferreira e 
Antôn1o Carlos Belinati, do Paraná; Jair Foscarini, do Rio Grande do 
Sul, Presidente do Bloco UPM Brasil ; Orlando Pessuti. Vice-
Governador eleito do Paraná; Belarmmo Lins. do Amazonas; Milton 
Flávio. de São Paulo, Presidente da UPM Internacional ; e o Deputado 
Nacional da Venezuela, Júlio Montoya. A Presidência agradece a 
visita dos parlamentares. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado João Batista de 

Oliveira. 
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O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, visitantes das galerias, venho a esta tribuna para a 
apresentação de um projeto de lei, mas antes tecerei breve 
comentário sobre dois projetos de nossa autoria que se encontram na 
pauta. O primeiro é o Projeto de Lei n° 2.189/2002, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da apresentação de informações sobre o café torrado 
e moído na embalagem do produto. 

Há mais de 15 anos, o povo de Minas Gerais não toma café puro, o 
café arábica produzido no Estado. As indústrias de café estão fazendo 
a mistura, a base de café arábica e café robusta, não informando, na 
embalagem , a composição do produto. Não proibimos o produto, 
mesmo por que é legal, mas queremos que se informe, em sua 
embalagem , o percentual das variedades de café. Minas Gerais é o 
maior produtor do Brasil e do mundo de café arábica e está sendo 
prejudicado. Os produtores mineiros vêem seu produto, de alta 
qualidade, ser misturado a um produto de péssima qualidade, 
importado de outro Estado, como é o caso do café robusta misturado 
ao café arábica de Minas Gerais. O projeto apresentado se encontra 
na pauta de hoje, melhorado pelos Deputados, que apresentaram 
emendas. Em respeito aos cafeicultores e aos consumidores mineiros, 
esta Casa votará esse projeto de lei, que, se transformado em lei, 
obrigará que a embalagem de café contenha informação sobre o 
percentual da mistura do produto. 

Outro projeto da Comissão de Agropecuária , de nossa autoria, em 
parceria com o Deputado Antônio Andrade, trata da cadeia produtiva 
do algodão. Minas Gerais, que possui o maior parque têxtil do Brasil , 
parou, há anos, de produzir algodão. Hoje, nosso Estado importa 
algodão de outros Estados. Minas, que consome 150.000t de algodão 
por ano, produz apenas 25.000t. E as indústrias mineiras buscam 
algodão para industrializar principalmente em Mato Grosso. Esse 
projeto permitirá que o plantio no Estado volte a ser instrumento de 
desenvolvimento do agronegócio em nosso Estado. Visitamos o Norte 
de Minas, a cidade de Porteirinha, toda a região a partir de Montes 
Claros, grande produtora de algodão, principalmente na forma de 
agricultura familiar. A indústria mineira precisa ser abastecida pelo 
algodão colhido em nosso Estado. Minas Gerais, hoje, necessita de 
11 O.OOOha de algodão, que, só no plantio, geraria, imediatamente, 16 
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mil empregos. A lei que votaremos gerará recursos para o 
agricultor. Ao desonerarmos nossa indústria do pagamento de 
impostos, dando-lhe a mesma cond1ção das de outros Estados, 
faremos com que os benefícios cheguem aos que plantam, trabalham 
na terra e promovem a agricultura familiar ou empresarial para 
abastecer nosso Estado, gerando emprego e renda. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. nossa presença na tribuna é para 
apresentar um Projeto de Lei, de que farei breve leitura. 

- Lê o Projeto de Lei n° 2.489/2002, que foi publicado na edição do 
dia 7/12/2002. 

Minas Gerais tem 233 empresas atuando no sistema de transporte 
intermunicipal. Ex1stem linhas de ônibus com faturamento de 
R$30.000,00 por veículo. Estão lá há mais de 20, 30 ou 40 anos. e o 
Estado não toma providências para moralizar esse setor. 
Apresentamos esse projeto de lei para a regulanzação de um sistema 
de transporte transparente, dando oportunidade a todos e. 
principalmente, melhores serviços aos usuários. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Ouvir V. Exa. 
representa satisfação e muita alegria. Desde quando v1m para esta 
Casa, pude acompanhar, passo a passo. sua trajetória brilhante, seu 
dinamismo e inteligência, particularmente na Com1ssão de Agricultura. 

Devo dizer-lhe que a agncultura mine1ra tem, sem sombra de dúvida, 
uma dívida de gratidão muito grande com V. Exa., porque, em 
nenhum momento, nesta Casa, no seu gabinete, em audiências 
públicas, V. Exa. desamparou a agricultura de nosso Estado. 

Sou prova disso desde que inic1amos o grande trabalho no mercado 
da pedra no CEASA, quando V. Exa. assumiu a defesa de todos 
aqueles que lá trabalham. Postenormente. participamos da Comissão 
da Seca. Tivemos, depois, aquela comissão maravilhosa no Sul de 
Minas, que introduziu o café na merenda escolar. Numa feliz iniciativa, 
V. Exa. também defendeu os produtores de leite, que estavam 
precisando de redução de alíquota. 

Sua participação não somente na agricultura. mas também na 
FETAEMG e em todos os setores da EMA TER fo1 marcante. Registro 
publicamente seu trabalho realizado com tanta dedicação. amor. 
vontade, transparência, em que sempre procurou defender os 
legítimos interesses dos agricultores mineiros. Prova ma1or disso é 
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esse projeto do algodão. com o qual, a1nda neste final de mandato, 
V. Exa. procura resgatar os direitos do povo e garantir-lhe novas 
safras e qualidade de vida. 

V. Exa. realmente tem e terá sempre a gratidão de todos aqueles 
que. como eu. privaram da felicidade de conhecê-lo de perto, assim 
como sua vontade. determinação e. acima de tudo, os serviços 
prestados a M1nas Gerais. F1co muito feliz com o projeto apresentado. 
nesta tarde, por V. Exa. Vejo-o como muito importante e benéfico para 
o povo de Minas. Parabéns, meu querido Deputado João Batista . 

O Deputado João Batista de Oliveira - Obrigado. Deputado Dalmo 
Ribeiro. Para concluir, solicitO, mais uma vez. uma atenção especial 
dos colegas, embora eu sempre tenha contado com ela. para o projeto 
que trata da política de desenvolvimento sustentável da cadeia 
produtiva do algodão. Estamos em plena estação de chuvas nas 
regiões produtoras de algodão. Neste momento, estão sendo 
preparados os campos de semente para plantação da safra do ano 
que vem. Se este projeto não for aprovado, perderemos um mês de 
chuva e um ano agrícola. Chamo a atenção dos colegas para a 
importância de aprovarmos este projeto hoje, nesta tarde, para que 
ele possa ainda esta semana, ou no mais tardar no início da semana 
que vem, ir à sanção do Sr. Governador. Com isso, as pessoas que 
estão preparando a terra e as sementes para o plantio da próxima 
safra trabalharão mais tranqüilas, pois já estamos no mês de 
dezembro, as chuvas estão atrasadas, e um mês de chuva que 
perdermos. com certeza, representará a perda de um ano agrícola. 

Por isso, solicito a costumeira atenção dos colegas, que são tão 
sensíveis aos projetos relativos ao agronegócio que eu e todos os 
Deputados apresentamos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra. o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, colegas Deputados de outros Estados, Deputado Nacional 
da Venezuela, que visitam esta Assembléia , público das galerias, 
amigos da Colônia Santa Isabel, telespectadores da TV Assembléia, 
ocupo esta tribuna para tratar de um assunto de grande importância. 
Por miciativa de vários serv1dores desta Casa foi desencadeada a 
Campanha Alimente um Sorriso, com o objetivo de atender as 
crianças do aglomerado Santa Lúcia. Para tristeza de todos, essa 



comunidade fo1 apontada como sendo a detentora do primeiro 
lugar em desnutrição infantil. Muitas vezes. falamos sobre alguns 
lugares carentes do Estado, mas agora estamos nos referindo a uma 
região situada na Zona Sul de Belo Horizonte. Por meio da imprensa. 
acompanhamos várias reportagens sobre crianças desnutridas nesse 
local. 

Parabenizo os servidores da Assembléia que tiveram a in1c1ativa de 
fazer essa campanha de arrecadação de alimentos. No teatro desta 
Casa, às 18 horas, está sendo encenada a peça "O Reino 
Encantado", que estará em cartaz até o d1a 5. Os mgressos serão 
trocados por 1 kg ou mais de alimentos não perecíveis, no posto de 
recolhimento do estande da Ca1xa, de 8 às 18 horas. 

Esses servidores são voluntários e estão ajudando as crianças do 
Aglomerado Santa Lucia. É tnste essa situação do nosso Estado. O 
Governador Itamar Franco, no iníc1o do seu mandato, com muito 
alarde, anunciou o Conselho Estadual de Alimentação e até indicou 
seu coordenador. Passados quatro anos, não vimos absolutamente 
nada. Nada foi feito em relação à responsabilidade do Poder 
Executivo de Minas Gerais em atender as nossas cnanças e em 
elaborar um planejamento de defesa das famílias que merecem uma 
atenção especial por parte do Estado para serem alimentadas. 
Encerrando esse Governo, aguardamos as miciativas prometidas no 
que dizem respeito ao atendimento a essas famílias . O mesmo 
podemos dizer quando nos referimos à Prefeitura de Belo Horizonte. 
Onde está o atendimento às crianças? Onde está o atendimento às 
crianças desnutridas que moram no aglomerado Santa Lúc1a, na Zona 
Sul da cidade? Omissos o Governo e a Prefeitura. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado João Leite. 
gostaria de parabenizar V. Exa. por exaltar esse trabalho 
extraordinário, essa consciência de cidadania que os funcionários 
desta Assembléia demonstram nesse momento, preocupando-se em 
minimizar o problema da pobreza em nosso País. 

Temos o dado de que 54 milhões de brasileiros vivem com menos 
de R$1 00,00 por mês, ou seja, não têm a mínima cond1ção de terem 
uma vida digna. E, ao ressaltar essa questão. V. Exa. mostra que. 
diante do quadro caót1co em que o Brasil se encontra - e Minas Gerais 
também -, as igrejas, as organizações não governamentais e os 
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funcionários - organismos vivos da sociedade - encontram 
alternativas como essa, na tentativa de minimizar o sofrimento desse 
povo. 

Quando V. Exa. diz que esse Conselho também não funcionou , 
pergunto, e talvez V. Exa. tenha a resposta. qual foi a ação que 
funcionou no Governo Itamar Franco. Porque nada funcionou em lugar 
nenhum: a educação foi um desastre ; a saúde e o saneamento 
básico, um caos; e os servidores públicos nessa desordem salarial. O 
que funcionou nesse Governo? 

O tempo inteiro Itamar Franco afirmou ser essa situação culpa do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e. ao final do seu Governo, dá 
um abraço no Presidente, pedindo-lhe, com um pires na mão: "Por 
favor, libere um pouco de recursos para, pelo menos, resolver a 
situação do pagamento do 13° salário dos servidores". Esse Governo 
foi uma desordem tamanha, que não teve os recursos necessários 
nem para pagar o funcionalismo. Assim sendo, o Governador fez as 
pazes com o Presidente para pedir favores a essa pessoa, antes por 
ele acusada de discriminar Minas Gerais, e passou, então, a apoiar o 
seu candidato e a achar que o Presidente não era tão feio assim . 
Além disso, politicamente esperto, apoiou o PT, ao perceber que Lula 
tinha chances de ganhar as eleições, a fim de garantir uma 
embaixada, provavelmente em Roma- por meio da mídia, poderemos 
acompanhar qual embaixada será reivindicada. 

E agora quer esse dinheiro. Porém, o Partido dos Trabalhadores 
sabe que, se pagar para Minas Gerais, terá de pagar para o Rio 
Grande do Sul , o Mato Grosso do Sul e tantos outros Estados que 
também têm direito, já que estão reclamando da situação das 
rodovias. O que vemos é um final de Governo triste, em que o povo 
mineiro ficou abandonado e sujeito à própria sorte. A situação é ainda 
pior para quem mora em Belo Horizonte. 

Teremos a oportunidade de, ainda nesta tarde, ocupar a tribuna para 
falar também do caos da Prefeitura de Belo Horizonte. 

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Miguel Martini. 
Concordo com V. Exa. É uma pena que não tenha funcionado nesse 
Governo o Conselho Estadual de Defesa Alimentar. Foram quatro 
anos perdidos. Nossas crianças, que necessitavam desse projeto, não 
foram atendidas. É uma questão muito séria. Promessas foram feitas , 



mas o Governo não fez absolutamente nada do programa 
prometido. Creio que perdemos uma geração, a qual deveria ser 
atendida, mas não o é. 

Essa iniciativa dos servidores da Assembléia Legislativa merece o 
aplauso de todos nós, pois faz com que olhemos para as crianças. 

Os dados do Conselho Municipal de Educação mostram que 51 mil 
crianças em Belo Horizonte estão fora das creches e das pré-escolas. 
Não têm acesso à educação infantil. A escola é lugar seguro para a 
criança e é onde ela pode ser alimentada. Se essas 51 mil crianças 
não estão atendidas em Belo Horizonte, corremos o nsco de ter um 
grande número de crianças desnutridas. A situação é grave. 

Discute-se muito, no Brasil . a proposta de Fome Zero. do próximo 
Presidente. A proposta é a de que nenhum brasileiro passe um dia 
sem três refeições. Ele quer três refe1ções para os brasileiros. Mas. 
temos. na zona sul de Belo Honzonte, próximos a nós. brasile1rinhos e 
brasileirinhas desnutridos. Creio que todos nós devemos nos envolver 
e participar, com os servidores da Assembléia Legislativa, da bonita 
iniciativa que estão tomando. 

Gostaria de ressaltar que todos os Deputados devem ter recebido o 
e-mail em seus gabinetes. informando como funcionará a Campanha 
Alimente um Sorriso. Realizar campanha de doação de alimentos na 
Assembléia Legislativa não é idéia nova, mas renova a esperança de 
solidariedade e o significado da palavra "compartilhar". 

A Campanha Alimente um Sorriso é sua também e você pode 
ajudar. Traga uma quilo ou mais de alimentos não perecíveis, leite em 
pó. achocolatado ou fannha láctea e entregue no posto de 
recolhimento - que f1cará no antigo estande da Caixa Econômica 
Federal. no Palácio da Inconfidência -. de 4 a 20 de dezembro. das 8 
as 18 horas. 

Os alimentos recolhidos serão distribuídos às famílias do 
aglomerado Santa Lúc1a e da Favela do Papagaio. Essas 
comunidades foram indicadas pelo triste título de 1 o lugar em 
desnutrição infantil em Belo Honzonte. A Paróqu1a Nossa Senhora do 
Morro vai ajudar na entrega das cestas básicas às famílias ma1s 
necessitadas. Quanto ma1s alimentos recolhidos. mais famílias 
contempladas. 

Pense bem: se cada servidor da Assembléia doar um quilo, serão 
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quase três toneladas de alimentos distribuídos. Por isso, a 
participação de todos é muito importante. Além disso. muitos 
fornecedores da Assembléia já se prontificaram a contnbuir. 

A campanha é uma iniciativa de um grupo de funcionános 
voluntários. A SMPB, agência de publicidade que atende a 
Assembléia, fez a sua parte: criou e produziu o matenal de divulgação 
que será afixado em toda a Assembléia e região a partir da semana 
que vem. 

Faça a sua parte, taça parte desta campanha. Doe um quilo, ou, se 
puder, traga uma cesta básica. Faça parte do grupo de voluntários da 
Assembléia. 

Informações pelo telefone 3290-7804. Queremos apoiar essa 
in1c1at1va dos servidores da Assembléia Legislativa. Sr. Presidente. 
essa situação é grave. Todos devemos nos envolver. Fico pensando 
que essas crianças deveriam estar numa creche ou na pré-escola, 
mas não estão sendo atendidas. Onde está o Programa de Saúde da 
Família, que deveria localizar essas crianças que precisam ser 
alimentadas urgentemente. No aglomerado Santa Lúcia temos, de um 
lado, a barragem, um investimento alto de embelezamento, e, do 
outro, as crianças do aglomerado, desnutridas. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

imprensa, especialmente nossa TV Assembléia. que leva a 
transparência desta Casa para todos os rincões de Minas Gerais, 
senhoras e senhores que nos honram com sua presença nas galerias 
nesta tarde, assessores da Mesa, da taquigrafia, todos os que sempre 
nos dão o sustentáculo para nossa existência. ao longo destes oito 
anos que aqui estive procurei ser comedido ao me expressar desta 
tribuna. Não digo comedimento naquilo que expressei da tribuna, mas 
no sentido de procurar não estar todos os dias nesta tribuna, sendo 
cansativo para os colegas. para os funcionários da Casa, enchendo 
páginas e mais páginas do "Minas Gerais" e dos anais desta Casa. 
muitas vezes com palavras vãs; porém, restam-me poucos d1as de 
mandato, e não posso deixar de registrar o restante do meu 
pensamento. porque não sei do meu futuro. Não sei se a política 
morrerá para mim com essa derrota nas urnas ou se voltarei a ser 
forte e vigoroso para buscar votos. "O futuro a mim não pertence". diz 



o ditado. 
Gostaria de fazer um comentário a respeito de minha atividade 

particular e pessoal. Lerei um artigo publicado na coluna Ação e 
Reação, do radialista e jornalista da "Folha Regional de Muzambmho". 
Amauri Júnior. Podem pensar que é um jornaleco de interior, mas 
quero mostrá-lo aos que me ouvem, é um dos mais belos jorna1s do 
Sul de Minas, feito em cores, bem-escnto e bem-posicionado. 

Esse articulista diz, na edição do dia 19 de outubro: "O Deputado é 
muito questionado por suas posições radicais como: pregar o 
assassinato do Presidente. caso privatize Furnas; defender Furnas à 
bala e mesmo exaltar Bin Laden ou atacar os Estados Unidos. Desse 
Marco Rég1s, admiro apenas a coragem . Uma s1ncendade que 
ultrapassa os limites da razão. Não concordo com muitos 
posicionamentos políticos do Deputado, mas, no fngir dos ovos. isso 
pouco importa. Não alterou a vida de ninguém, para melhor ou para 
pior. Por isso, prefiro destacar a admiração ao político humanista, com 
cheiro do povo, do povo e para o povo. O político franciscano que 
distribuiu solidariedade, atenção, assistência e amor. Aquele que fará 
enorme falta aos mais carentes··. 

Desse mesmo jornalista. cito aqui um trecho: "Homenagear quem 
está no poder ou na 'crista da onda' é muito fácil. Difícil para a maioria 
é ter coragem de vir a público defender alguém que acaba de perder, 
que está abalado ou que não tenha nada a oferecer em troca. 
Esclareço, no entanto. que minha admiração ao Deputado é 
·platônica·. Tenho pouca amizade com o Deputado e sinto dele até 
mesmo uma certa restrição à minha pessoa, por motivos que não sei 
nem desejo saber". 

Gostaria. neste momento que falo da tribuna da Assembléia, de abrir 
um parêntese ao comentário do articulista Amauri Júnior. Esse 
articulista e radialista da minha cidade de Muzambinho, Amauri Júnior. 
é uma pessoa boníssima, idealista, que cursou o ensino fundamental 
e o ensino secundário nessa cidade. Além disso, fez curso de 
contabilidade e encontrou o seu espaço na imprensa interiorana. 
Dessa imprensa digna faz também digna a sua vida. Quero 
homenageá-lo, nesta tarde, por seu artigo. 

Gostaria também de fazer algumas citações bem ao estilo caipira: a 
coruja gabando o próprio toco. Tenho de fazer isso, porque seria 



difícil, no momento em que saio da Assembléia, pedir aos meus 
colegas que venham fazer repercutir na tribuna todas as 
manifestações de solidariedade e de conforto recebidas por mim após 
o meu insucesso eleitoral, que considero relativo. Da primeira vez, fui 
eleito pela Frente Minas Popular com 13.07 4 votos. No mandato 
seguinte, subi para 22.623. Na últ1ma eleição, caí para 17.533. Esses 
votos foram cavados com as minhas próprias unhas, buscados com a 
minha v1são artesanal da pol1tica. Recentemente, uma revista disse 
que eu era o político artesanal remanescente na Assembléia. 

Fico honrado com essas falas porque, na verdade, procurei fazer 
uma política artesanal do diálogo e do corpo-a-corpo. Por isso mesmo 
quero homenagear e agradecer às pessoas que sobre mim falaram. 

Agora falo de Paulina Zampar, JOrnalista de um jornal da região da 
cidade de Guaxupé. Ela diz em seu artigo: 'Trabalhando há 20 anos 
com jornalismo, enfrentando todos os obstáculos e situações 
possíveis e convivendo com as mais variadas pessoas, afirmo, com 
toda a minha vivência, que é difícil encontrar um homem tão 
transparente como o Deputado Marco Régis".Agradeço as palavras de 
Paulina Zampar. Continuando o seu artigo: "Não arreda o pé quando o 
assunto é defender as águas, a soberania nacional. E tachado, muitas 
vezes, de do1do! Mas quem dera o País tivesse doidos tão polit1zados 
e conscientes do papel que representam para o povo! Pessoas que 
arriscam a própria vida e trocam o lauto descanso por questões 
sociais". E, quando diz ''arrisca a própria vida'', referia-se à minha 
participação na CPI do Narcotráfico, quando, denunciando a amizade 
do então Secretáno da Segurança Pública com o banditismo de M1nas 
Gerais, fiz denúncias pessoais, e não da CPI, que levaram à queda do 
Secretário: por isso. fu1 ameaçado de morte algumas vezes. Portanto. 
quero agradecer a Paullna Zampar. 

Cito mais um artigo de um cartunista que tem bons traços ao me 
chargear, o que fez mu1tas vezes, e que poderia estar nos grandes 
JOrnais do País, mas não se desgarra de sua 'aldeia', que é 
Muzambinho. Seu nome é Paulo Dipe . um grande cartunista da 
imprensa interiorana. Faz um art1go filosófico a nosso respeito , e 
tenho que exaltá-lo da tribuna. porque inicia seu artigo da seguinte 
maneira. (-Lê:) 

"Entre Mark Twain e Marco Polo, que encheram de aventura e idéias 
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nossa imaginação, não haveria como deixarmos de descobrir um 
dia em nossa vida o personagem que fizesse jus ao Tom Sawyer que 
ainda havia em nós, teimando em existir desde a nossa infância. É 
interessante saber que existe e é de carne e osso. mas. tal qual 
aqueles mocinhos do velho oeste, que aterrorizavam os bandidos nos 
seriados das matinês, fugiu um dia da tela do cinema do "Seu" 
Hugo ... •· - dono da única sala de cinema de Muzambinho - " ... e veio 
viver aqui, no Muzambinho, todos os perigos e intempéries conosco, 
moleques que crescemos como ele, deixando de lado os gibis e 
enfrentando como os bandidos o grande bangue-bangue do tempo. " 

Quero citar mais um trecho desse artigo: " ... pela couraça de suas 
idéias de vanguarda, em que a coragem ponteia um objetivo ma1or, 
que é conquistar o bem-estar de todos, a segurança e a solução de 
tantos problemas que ora afligem a nação··. Termina seu artigo de 
forma interessante, como se fôssemos heróis do faroeste : "E antes 
que mais uma vez apareça na tela o inesquecível "The end··. a sua 
silhueta de cavaleiro solitário, "Dom Quixote das Montanhas 
Alterosas" , recortará novamente o horizonte até sumir de vista no céu 
crepuscular do Sudoeste longínquo, que o leva direto para o coração 
das Minas, na grande Gerais que povoa nossa imaginação. Obrigado 
Doutor ... Obrigado por existir, Marco Régis, nosso herói , nosso mestre 
e- na graça de Deus- nosso bondoso irmão". 

Fico emocionado, ao receber manifestações como essa. Na semana 
passada recebi outra homenagem do jornal "Edição do Brasil" de BH, 
pelo jornalista Expedito Antônio que fez uma síntese dos artigos que 
mostrei, sob o título "Marco Régis vai fazer falta ao Legislativo de 
Minas" . 

Gostaria de dizer que esta ainda não é minha despedida da tribuna; 
esses são registros que desejo fazer. Passados 15 dias das eleições, 
concedi uma entrevista à nossa Rádio do Povo AM, de Muzambinho, 
que é sintonizada em mais de meia dúzia de municípios da minha 
região, e muitas pessoas usaram o telefone para se comunicarem 
com o Programa "Edição de Sábado'·, do jornalista Vagner Alves, e, 
durante a manifestação, choraram nossa derrota. Portanto, quero 
dizer com coragem que não foram as denúncias sobre os altos 
salários dos Deputados que me derrotaram. Longe de querer acreditar 
que a imprensa tenha sido tão portentosa, tão vitoriosa para derrubar 
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Deputados por intermédio de denúnc1as de salános. que. se foram 
pnv1légios. o foram não só desta legislatura. mas de outras passadas. 
Não dma aqUI nomes. mas disse certa vez que precisaríamos arrancar 
da cova um certo grande personagem da nossa política e buscar os 
seus dentes de ouro para retribuir os altos salários que aqui existiram. 
e que existiram em várias legislaturas. mas o problema estourou nas 
nossas mãos. Não tenho pejo, vergonha ou dor de consciência de 
falar sobre salários recebidos, porque, da mesma maneira que 
entraram em meus bolsos, saíram para suprir omissões do Estado, 
esse Estado que não enxerga a pobreza e a miséria. Tudo o que 
dissemos para a imprensa em um momento tão crítico, tenho a 
certeza de que o fizemos com sincendade. Não levarei nenhuma 
riqueza da Assembléia, não construí aqui meu pe-de-meia, sairei tão 
classe méd1a, até classe média baixa. como quando aqui entrei. Se 
houve altos salários, não usei o meu, em todo. para ter uma vida 
melhor enquanto aqui estive. 

Já passe1 por momentos difíceis, como na minha infância pobre. 
Mas sairei da mesma maneira, para cuidar dos meus filhos, que fazem 
faculdade. Retomarei a minha vida, sendo que nem profissão tenho 
ma1s. Dizem que os Deputados têm altos salarios. mas como poderei 
voltar a ser médico, depois de doze anos fazendo política? Até que 
me recicle, o tempo já se esvaiu. Peço desculpas aos companheiros 
que tentaram me apartear. No meu entusiasmo, acabei frustrando-os. 
Faltam apenas 50 segundos, mas dou-lhes a palavra por 20 segundos 
e retomarei o meu discurso em outra oportunidade, quando criticarei a 
corrupção polltica existente no Brasil. Falarei da situação gravíssima a 
que chegamos, no interior também . Não sou um Deputado que possui 
ressentimentos. inveja . egoísmo e constrangimento ao parabenizar os 
v1tonosos e não me sinto derrotado. Em reunião partidária. ouvi de um 
Deputado Federal , eleito com mais de 100 m1l votos. que precisamos 
acabar com esse Brasil. onde, em cada cidade do interior, 
encontramos Vereadores com plaqueta nas mãos. dizendo: "Valho 
R$1.000,00. R$2.000,00, R$5.000,00 , eu valho R$12.000.00". 
Concluo refenndo-me ao Prefeito de Guaxupe. quando diz que os 
benef1c1os que recebe nesse cargo devem ser pagos em votos, numa 
clara manifestação de fisiologismo. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Mart1ni. 
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O Deputado M1guel Martmi - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Deputada Maria Olívia, senhoras e senhores, ocupamos a tribuna 
nesta tarde para, de certa maneira, chamar a atenção dos nobres 
pares desta Casa, ass1m como a dos cidadãos belo-horizontinos e a 
do povo mineiro. Belo Horizonte, governada há aproximadamente 12 
anos pelo PT, vem, nos últimos anos negando o que o próprio PT 
construiu por ocasião da votação da Lei Orgânica desse município. É 
o poder execut1vo do PT negando e passando por c1ma daquilo que o 
Deputado Federal eleito Patrus Ananias conseguiu , como relator 
dessa lei, avançar na área da educação. Temos acompanhado e tido 
notícias de que o atual Prefeito tem tido dificuldades de se expressar 
publicamente, em razão da manifestação de repúdio pela sociedade -
demonstrada através de va1as e palavras ofens1vas -, nas poucas 
vezes em que apareceu em público. 

Ontem. creio que isso ficou mais evidente, quando o próprio 
sindicato. que tradicionalmente tem vinculação com o PT, o Sind-UTE, 
manifestou-se radicalmente e, de certa maneira, com pressão 
veemente na Câmara Municipal contra uma medida do Sr. Fernando 
Pimentel, apoiado por sua base parlamentar na Câmara. (-Lê:) 

"Prefeitura de Belo Horizonte reduz verba da educação. apesar de 
tumulto na Câmara de Vereadores." A estratégia utilizada é dada pelo 
Tribunal - como já foi denunciado aqui em outras oportunidades -, ao 
qual chamamos de "tribunal de faz-de-conta". O Tribunal de Contas do 
Estado, em todos os anos, deixou de aprovar, de dar parecer 
favorável às contas do Município de Belo Horizonte, porque este não 
aplicou o mínimo constitucional na educação. Nem mesmo os 25°'o 
que a União, os Estados e a maioria dos municípios são obrigados a 
aplicar foram alcançados. Mas o PT. por meio do brilhante Deputado 
Federal eleito Patrus Ananias, relator da lei orgânica, destinou 30% da 
receita do Estado para ser gasta com educação. Buscando-se uma 
maneira de legitimar o passado das contas rejeitadas pelo Tribunal de 
Contas, entra com uma ação direta de inconstitucionalidade para 
tentar legalizar esse passado, que já foi rejeitado. Pelos cálculos da 
imprensa, cerca de R$1 00.000.000,00 deixarão de ser aplicados na 
educação, em Belo Horizonte. 

Essa situação é grave, quando a Prefeitura alega falta de recursos. 
Uma nota do Conselho Regional de Economia diz que um dos motivos 
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pelo qual faltam recursos é o excesso de gastos com pessoal . 
elevado pela reforma administrativa aprovada na Câmara Municipal. 
proposta pelo Sr. Fernando Pimentel. Os salários aumentaram 
absurdamente, e o número de casas cresceu substancialmente, a 
ponto de o Presidente da Comissão de Administração Pública da 
Câmara Municipal admitir, em entrevista a um jornal de grande 
Circulação, não ter consegu1do obter as informações do gasto relativo 
ao pessoal na Prefeitura de Belo Horizonte. Como aprovar um pedido 
da Prefeitura, se a Câmara não dispõe de informações? Vem uma 
nota do CORECON: (-Lê:) 

'·Quase 20 anos depo1s de luta pela transparência nas contas 
públicas. questão destacada na Le1 de Responsabilidade Fiscal, 
constata-se que ainda há mu1to a caminhar nessa direção. E, ainda 
hoje. os administradores que se recusam a fornecer e democratizar 
Informações. quando solicitadas, e a divulgar analises sobre a real 
Situação das contas públicas, escondem-se. quando criticados, com 
base em argumentos como competência e seriedade, tornados 
sinônimos de conhecimento de ·arranjos e fórmulas contábeis' , só 
mencionados quando a crítica construtiva é entendida como 
questionamento da competência da administração. o que não é o 
caso; e negados, quando se trata de contribuição voltada para 
fiscalizar e melhorar o uso dos recursos públicos, que é o objetivo do 
Conselho de Economia com a publicação do Acerto de Contas". 
Talvez até por isso essa amizade com o Governador Itamar Franco, 
que também se recusa a dar transparência a seus atos. 

É de nossa autoria a lei que cnou a obrigatoriedade de que o 
Executivo disponibilize as informações no SIAF Cidadão, que 
aprovamos nesta Casa. E esse Governador se recusa a ser 
transparente para com a sociedade. Esperamos que o próximo 
Governador possa dispon1bil1zar esses dados para que a sociedade 
consiga acompanhar os números do Estado. Receita e despesa, 
aplicações em quais áreas e regiões, quem está ou não recebendo. A 
Constituição Federal concede o direito de todo cidadão ter acesso às 
informações. No entanto. nem a PBH nem o Governo do Estado têm 
mteresse em disponibilizar essas informações. 

Perguntamos: o que estão escondendo e de que têm medo? O 
próprio sistema de administração pública da Prefeitura é 



completamente falho, falido , porque, não perm1te a menor 
possibilidade de controle. de verificação. 

Sabemos que a sociedade está atenta e tem sensibilidade suficiente 
para perceber manobras. Quando se trata de beneficiar as grandes 
empreiteiras, como o caso que denunciamos da lagoa da Pampulha. 
são ágeis e rápidos. Tentamos denunciar esse tipo de Situação. Um 
jornalista do "Estado de Minas" foi demitido porque msistiu em fazer 
essa denúncia. No entanto, quando diz respeito ao interesse do 
cidadão em relação à educação, ao cuidado com as crianças, à 
segurança pública, há a desculpa de que faltam verbas. Então, faltam 
verbas para as funções essenciais da Prefeitura, mas não faltam 
verbas para as obras que interessam às grandes empreiteiras. 

Lamentamos a falta de sensibilidade dos Vereadores. porque a base 
de apoio à Prefeitura aprovou uma lei que determina que as verbas 
gastas com bolsa-escola ou com qualquer despesa com estudante 
também poderão ser contabi lizadas para atingir os 30% ex1g1dos pela 
lei. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Ilustre Deputado Miguel 
Martini, agradeço a sua generosidade de me conceder esse tempo. 
Não tive oportunidade de ler os Jornais hoje. mas escutei rádio . Ao 
escutar a rede CBN, ouvi longa entrevista da Secretana Municipal de 
Políticas Sociais, Maria José Feres, que conheço de reuniões que 
tivemos em comissões da Assembléia. Dou razão à Secretária, que 
disse que os gastos de Bolsa-Escola precisam ser incorporados nos 
gastos dos 25% constitucionais com a educação. 

Como já tive oportunidade de ser Prefeito, sei que pesa ao município 
ter despesas carimbadas. como 25% com a educação, 1 0°'o com a 
saúde e 50°'o com o funcionalismo. No fim. os governantes reclamam , 
porque há pequena margem para os investimentos, devido à pequena 
receita. 

A Secretária disse que a Bolsa-Escola não é forma assistencialista. 
Essa matéria já foi discutida pelos Tribunais de Contas e já é aceito 
que não se trata de verba assistencialista. mas que faz parte de um 
plano de inclusão soc1al , é um gasto educacional. Portanto. o valor do 
Bolsa-Escola está incorporado no gasto constitucional dos 25°'o 
destinados à educação. 

Na entrevista que ouvi , pela Rede CBN, com duração de mais de 20 
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minutos, a Secretaria reafirma que a PBH sempre gastou uma 
média de 30% do orçamento com a educação, e não apenas os 25% 
exigidos pela Constituição. É plausível a incorporação desse gasto na 
educação. assim como a despesa com o pessoal que trabalha nessa 
area. Quando fui Prefeito, estavam incorporados nos gastos com a 
educação os salários dos professores e das cantmeiras. Se não for 
assim, não há como gastar esses recursos destinados à educação 
com mais lógica, porque a educação não se faz apenas com os 
gastos pedagógicos, mas também com as despesas referentes aos 
seus profissionais. O gasto com o pessoal da educação tem de ser 
Incorporado nos 25°'o destinados a essa área. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Mart1n1 - Deputado Marco Rég1s. o próprio 
partido do Prefeito Fernando P1mentel aprovou os 30°·o na lei orgânica 
de Belo Horizonte. Se admitirmos que os gastos com o Bolsa-Escola e 
com os alunos podem ser computados nesse percentual, voltaremos à 
época em que os Prefeitos asfaltavam a rua da escola e pintavam os 
prédios próximos, JUStificando-se dizendo que também eram gastos 
referentes à educação. Abriremos um precedente para que seja 
admitida uma série de justificativas para os gastos com esse 
percentual . enquanto a intenção do legislador era concentrar as 
atenções na educação: no ensino, no processo pedagógico, em 
melhores escolas e em aparelhamento e computadores. Caso 
comecemos a abrir esses precedentes, sem dúvida poderemos 
chegar à conclusão de que cada Prefeito e cada Governador terá de 
definir o seu percentual, porque qualquer gasto servirá para justificar 
os gastos com a educação, atingindo-se o percentual mínimo exigido 
pela Constituição e pela lei orgânica, no caso dos municípios. 

Temos de fazer uma reflexão e buscar coerência entre o discurso e 
a prática. Defender o que os outros devem fazer, sendo que farão 
diferente, é algo que precisa ser mais bem avaliado pela nossa 
sociedade. 

O Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, trago 

à tribuna assunto relativo também à educação, mais precisamente à 
educação pública estadual. Não poderia deixar de rebater algumas 
questões levantadas pelo Deputado Miguel Mart1ní. Na verdade, a 
PBH vem investindo na educação pública um pouco mais do que os 
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30%, percentual destinado à educação definido pela lei orgânica. 
Fui Vereador na época em que ficou estabelecido o patamar de 30%. 
superando-se os 25% exigidos pela Constituição Federal. o que 
representou um grande avanço. A Prefeitura vem cumprindo o 
percentual exigido de 30% com os gastos referentes à educação, mas 
paira dúvida se deveria continuar incluindo nesse percentual os gastos 
com o Bolsa-Escola. A alteração foi a inclusão dos gastos com o 
Bolsa-Escola nos 30%. É evidente que continuarei a defender que a 
Prefeitura, além dos 30%, possa gastar mais. considerando-se que o 
Bolsa-Escola seria um avanço. Nada impede que isso aconteça. A 
Prefeitura deve ter o entendimento de que o Bolsa-Escola estaria 
incluído, mas lutaremos para que o percentual gasto com esse 
programa esteja além, mesmo que, de acordo com a Constituição. 
seja permitida a sua inclusão nos 30%. 

Mas, Sr. Presidente e colegas Deputados, gostana de levantar 
questão relativa ao plano de carreira dos trabalhadores em educação 
do Estado. Esse assunto já circula na Casa há mais de dois anos. 
Quando o projeto estava para ser aprovado, a equipe que dá apoio à 
Assembléia Legislativa, a bancada do futuro Governador Aécio Neves, 
avocou para si os pareceres das comissões competentes e paralisou 
a tramitação, embora houvesse um acordo do Governador Itamar 
Franco e de sua bancada com o sindicato e com os Deputados 
favoráveis a essa idéia para aprovação desse plano. 

Tem sido dito que o plano de carreira não pode ser aprovado, 
porque significará uma despesa muito alta para o futuro Governo. 
Mais uma vez explico que isso não tem fundo verídico. O plano de 
carreira que aqui se encontra excluiu a tabela de piso salarial, 
exatamente para não haver gastos para o Governo na sua 
implementação. Esse plano só passaria a funcionar a partir do envio 
para esta Casa, no futuro. do piso salarial da categoria dos 
trabalhadores da educação. Sem isso não há gasto. 

O projeto só poderá tramitar dessa forma, porque foi enviado pelo 
Governador Itamar Franco em um período em que a LRF impede 
aumento de gastos: seis meses antes do término do Governo. Como o 
Governador Itamar Franco enviou o projeto depois disso. é evidente 
que não poderia representar aumento de despesas e, por 1sso, não 
consta nele a tabela salarial. 



Já expliquei essa situação, por diversas vezes. ao Líder do PSDB 
na Casa, Deputado Antônio Carlos Andrada, que, de certa forma. tem 
sido o líder do período de transição do Governo Aécio Neves na 
Assembléia Legislativa. Além disso, é o relator, na Comissão de 
Educação. desse projeto no 2° turno. 

Tínhamos acordado que a tramitação sena rápida. mas. 
infelizmente, isso não tem acontecido, e não temos a garantia de que 
esse projeto entrará na pauta. Peço aos Deputados que não permitam 
que os professores sejam enrolados durante esse final de legislatura e 
não tenham a apreciação de seu plano de carreira. Peço a todos 
maior solidanedade com os trabalhadores da educação. po1s não é 
possível falar-se em priorizar a educação no penodo eleitoral e, logo 
depois da eleição, não considerá-la como prioridade em coisa alguma. 
nem para a entrada na pauta dos nossos trabalhos de um projeto já 
negociado. 

Peço ao Presidente Antônio Júlio que não convoque reuniões 
extraordinárias enquanto não houver definição do projeto da educação 
na Comissão de Educação. A lei delegada solicitada pelo futuro 
Governador Aéc1o Neves já passou em 1 o turno e virá para o 2°, po1s 
hoje. pela manhã, houve uma reun1ão da Comissão de Administração 
Pública, que distribuiu avulsos. para votarmos o prOJeto na terça-feira. 
Enquanto isso, o projeto da educação tramita há dois anos, e o 
Deputado Antônio Carlos Andrada ainda pede mais prazo e prorroga 
para terça-feira alguma definição. Não sabemos se entrará na pauta 
de quarta. 

Novamente peço ao Deputado Antônio Júlio que não convoque 
reuniões extraordinárias, até para que possamos fazer obstrução a lei 
delegada. Não é possível haver tanta pressa para a lei delegada e 
nenhuma para o plano de carreira dos profissionais da educação. Isso 
não é justo. Por 1sso, o PT iniciará um período de obstrução. a fim de 
não votar qualquer projeto até que o da educação saia da Comissão 
de Educação, entre na pauta e passe a fazer parte da preocupação 
dos Deputados. A educação é ou não uma prioridade? 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de 
cumprimentar o Deputado Rogéno Correia por seu pronunciamento. 
Realmente, essa preocupação tem que ser de todos nós. pois não 
podemos deixar que os servidores da educação continuem nessa 
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angústia, nessa expectativa de ter seu plano de carreira aprovado. 
Certamente. entrando o novo Governo, o projeto será arquivado, e 
outro projeto de lei complementar terá que ser enviado à Casa. 

Será uma nova luta, outra grande queda-de-braço. Já que o projeto 
foi aprovado em 1 o turno e encontra-se pronto, é mais do que justo 
que seja votado. Conversei com os companheiros do PDT para que 
também obstruam a pauta até que se coloque em votação o plano de 
carreira dos servidores da educação, ou encontremos solução para o 
Projeto de Lei no 53. 

Cumprimento V. Exa. pelo pronunciamento. Hoje , mais do que 
nunca, devemos nos dar as mãos, para colocar o projeto em pauta. 

O Deputado Rogério Correia - Agradeço ao Deputado Sargento 
Rodrigues. Solicito aos demais Deputados que se incorporem a esse 
esforço de obstrução à pauta até que se aprecie, em 2° turno, o 
projeto que trata do plano de carreira dos servidores, visto que esse 
acordo foi amplamente discutido, não havendo motivo para protelar 
sua inclusão na pauta. Mas, na pressa que está sendo exigida pelo 
futuro Governador Aécio Neves, espero que não seja aprovada a sua 
lei delegada. Isso significa que, para fazermos uma obstrução que 
tenha sucesso, precisamos impedir que a lei delegada seja aprovada 
da forma como se apresenta. Reitero minha solicitação ao Presidente 
Antônio Júlio para que não mais convoque reunião extraordinária, a 
fim de que possamos usar o tempo da obstrução para pressionar, 
para exigir que seja dada uma solução ao problema. O Deputado 
Antônio Andrade, Líder do Governo, já consentiu em que se faça uma 
negociação para que o Governador Itamar Franco não seja o 
responsável pela sanção do projeto, deixando-a a cargo do futuro 
Governador, Aécio Neves, que poderia, assim , vetá-lo completamente, 
parcialmente ou aprová-lo totalmente. Mas teria um tempo para fazer 
o estudo da aceitação ou não do projeto durante sua gestão, a partir 
de 1 o de janeiro. Nada mais razoável que isso, e que, pelo menos, 
seja o projeto aprovado por esta Casa Legislativa, compromisso 
assumido não por mim ou pela Bancada do PT. mas pelo próprio 
Presidente da Casa e pelo Líder do Governo. E sinto que não estou 
vendo um comprometimento real com a sua aprovação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, constato que não há 
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quórum no Plenário e solicito a V. Exa. que proceda à chamada 
para recomposição de quórum. . 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - E regimental. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada para 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam à 

chamada 38 Deputados, que, somados a este Presidente, perfazem o 
total de 39 Deputados. Portanto, há quórum para a continuação dos 
trabalhos. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 

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

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 25 

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. 

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os 
Requerimentos n°s 3.608 e 3.609/2002, 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 
Saúde - aprovação, na 22a Reunião Extraordinária. do Requerimento 
no 3.556/2002, da Deputada Maria Olívia; de Administração Pública -
aprovação, na 101 a Reunião Ordinária, do Requerimento no 
3.576/2002, do Deputado Arlen Santiago, e, na 61 a Reunião 
Extraordinária, do Requerimento no 3.544/2002, do Deputado Marcelo 
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<;3onçalves, e do Projeto de Lei no 436/99, do Deputado Wanderley 
A vila; e de Educação - aprovação, na 1 02a Reunião Ordinária, dos 
Projetos de Lei n°s 1.984/2002, do Deputado Eduardo Brandão; 
2.147/2002, do Deputado Paulo Piau; 2.262/2002 , do Deputado 
Antônio Andrade; 2.303/2002, do Deputado Cristiano Canêdo; 
2.358/2002, do Deputado Marco Régis, e 2.377 e 2.378/2002, do 
Governador do Estado; e dos Requerimentos nos 3.541 /2002, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.542/2002, do Deputado Doutor 
Viana. (Ciente. Publique-se.) 

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

solicitando a inclusão na ordem do dia do ProJeto de Lei no 
1.562/2001, de sua autoria. A Presidência detere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XVI do art . 232 do Regimento Interno. 

Discussão e Votação de Pareceres 
-A seguir , são submetidos à discussão e votação e aprovados. cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Resolução nos 1.465/2001 , da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, que aprova as contas do Governador do Estado 
referentes ao exercício de 1998; 1 .466/2001 , da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do 
Governador do Estado referentes ao exercício de 1999; 1 .802/2001, 
da Mesa da Assembléia , que estabelece procedimentos disciplinares 
relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá outras providências; e 
2.161 /2002, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
que aprova as contas do Governador do Estado referentes ao 
exercício de 2000 (À promulgação.); e dos Projetos de Lei nos 
1.220/2000, do Deputado Paulo Piau, que dispõe sobre a necessidade 
de os estabelecimentos situados às margens das rodovias do Estado 
serem dotados de equipamentos para tratamento de esgoto e 
separação de resíduos sólidos, óleos e graxas; 1.310/2000, do 
Deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a criação do Programa 
Mineiro de Incentivo ao Cultivo da Mamona - Pró-Mamona -: 
1.400/2001, do Deputado Sebastião Costa, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Patrocínio do Muriaé o imóvel que 
especifica; 1.434/2001 , do Deputado Doutor Viana, que autoriza o 
Poder Executivo a classificar o grupo sangüíneo e o fator Rh 
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juntamente com o "exame do pezinho": 1.622/2001. do Deputado 
Dinis Pinheiro. que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Carlos Chagas o imóvel que especifica; 1.634/2001 , do Deputado 
José Milton, que institui a Política Estadual de Prevenção e Atenção 
Integral à Saúde da Pessoa Portadora de Diabetes e dá outras 
providências; 1.773/2001 , do Deputado Paulo Pettersen, que autoriza 
o Poder Executivo a doar ao Município de Faria Lemos o imóvel que 
especifica; 1.783/2001, do Governador do Estado, que altera a 
redação dos arts. 1° e 3~ da Lei no 13.162, de 20/1/99; 1.910/2001, do 
Deputado Márcio Kangussu , que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Joaíma o imóvel que especifica: 1.976/2002, do 
Deputado Carlos Pimenta, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Curral de Dentro o imóvel que especifica; 2.048/2002, de 
autoria do Deputado Cristiano Canêdo, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Carangola o imóvel que especifica; 
e 2.087/2002, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o 
Poder Executivo a celebrar contrato de concessão remunerada de uso 
de espaço físico em imóveis de propriedade do Estado, para fins de 
propaganda. (À sanção.) 

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

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

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

reunião o Projeto de Lei n° 2.445/2002, que recebeu emenda na 
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, e foi devolvido à 
Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer. 

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

Correia, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o 
Projeto de Lei no 2.392/2002 seja apreciado em segundo lugar entre 
as matérias em fase de discussão. Em votação. o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Presidência verifica, de plano, que, nos termos 
da Decisão Normativa da Presidência no 7, não há quórum para a 
votação de proposta de emenda à Constituição, mas o há para a 



apreciação das demais matérias constantes na pauta. 
Discussão, em 1 o turno. do Projeto de Lei no 2.439/2002, do 

Governador do Estado, que assegura pensão mensal vitalícia aos 
bolsistas de atividades especiais da FHEMIG e dá outras 
providências. A Comissão de Just1ça conclui pela constitucionalidade 
do projeto na forma do SubstitutiVO n° 1, que apresenta. As Comissões 
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela 
aprovação na forma do SubstitutiVO n° 1, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado 
Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como já havia 
informado aos Deputados e aos nossos visitantes. a Bancada do PT 
encontra-se disposta a fazer obstrução geral à pauta. Evidentemente. 
se fôssemos levar a cabo essa nossa intenção. certamente esse 
projeto não sena votado. porque, visivelmente. não tenamos quórum 
necessário. Levando-se em consideração tratar-se de um projeto de 
extrema importância, em relação ao qual, nós, do PT. temos posição 
favorável, abriremos uma exceção, solicitando a aprovação do Projeto 
no 2.439/2002 ainda hoje, bem como do projeto do Deputado João 
Batista de Oliveira, em 2° turno. Em contrapartida, esperamos boa 
vontade da Presidência da Casa, pressionando para que o projeto do 
Plano de Carreira dos Professores esteja na pauta na próxima 
semana. Esperamos que a compreensão dos demais Deputados seja 
a mesma que tivemos hoje. Ficou agendada, para segunda-feira. 
reunião da equipe de transição do Governo Aécio Neves com o Sind-
Ute. Esperamos, da Presidência, solidariedade real aos professores, 
como estamos tendo com os trabalhadores da FHEMIG, que 
reivindicam medidas mais do que justas, e que terão aprovação do 
PT. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscntos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei no 2.439/2002 na 
forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.392/2002, dos 
Deputados João Batista de Oliveira e Antônio Andrade, que dispõe 
sobre a política estadual de desenvolvimento sustentado da cadela 
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produtiva de algodão e dá outras providências. A Comissão de 
Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno. Em discussão. o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica. portanto. aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei no 2.392/2002 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de 
Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de 

cumprimentar os trabalhadores da Colônia Santa Isabel por mais um 
grande alcance na votação desse projeto, que apoiamos. votando 
favoravelmente a ele. Colaboramos muito nas condições políticas para 
que votássemos esse projeto em 1 o turno. Espero que os Deputados 
votem o projeto em 2° turno, na semana que vem, fazendo justiça. 

Por outro lado. Sr. Presidente, quero declarar o voto que dei ao 
Projeto de Lei no 2.392, dos Deputados João Batista de Oliveira e 
Antônio Andrade, que dispõe sobre a política estadual de 
desenvolvimento sustentado da cadeia produtiva do algodão e dá 
outras providências. Essa lei vai ter grande impacto, principalmente na 
geração de emprego. O PDT teve grande participação na aprovação 
dessas duas matérias. Muito obrigado. 

O Deputado Cristiano Canêdo - Sr. Presidente e caros colegas, 
quero declarar meu voto e também de todo o PTB, favorável ao 
Projeto de Lei no 2.439, do Governador do Estado, que assegura 
pensão vitalícia aos bolsistas da FHEMIG. Embora atrasado, em boa 
hora, o Governador do Estado encaminhou esse projeto à Casa. para 
assegurar direitos a esse bolsistas da FHEMIG. Fui Secretário Adjunto 
da Saúde, durante quatro anos, no governo anterior, visitei várias 
dessas colônias e entendia perfeitamente a situação deles. Era 
preciso regularizar e dar condições para que esses bolsistas tivessem 
os mesmos direitos que os funcionários públicos têm, pelo trabalho 
que desempenharam como se funcionários públicos fossem . 

Agora, com essa mensagem do Governador e com a aprovação da 
Assembléia, demos a garantia para terem a sua pensão vitalícia , 
pensão de viuvez, no caso de filhos menores, pensão e até mesmo a 
garantia de assistência médico-hospitalar pelo IPSEMG. Esperamos a 



aprovação do projeto, em 2° turno, e a sanção do Governador. 
Parabéns aos colegas, aos bolsistas e ao Governador pelo projeto, 
porque agora os bolsistas vão ter garantidas as suas situações 
funcionais. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero 
também cumprimentar os Deputados que se ded1caram a essas duas 
matérias, especialmente os Deputados João Batista de Oliveira e 
Antônio Andrade, pelo importante passo que esta Casa deu. Sou 
testemunha presente e participativa, porque nasci na cidade de 
Cachoeira da Prata, anteriormente chamada Cachoe1ra do Macacos, 
que sempre viveu condicionada a nossa fábrica de Tecidos Cachoeira 
do Macacos, onde meu pa1 trabalhou a vida toda e se aposentou. T1ve 
também oportunidade de trabalhar lá. dos 14 aos 15 anos. quando era 
permitido a menores trabalhar. Portanto. sei da 1mportància da 
aprovação desse projeto, que vai dar alento e cond1ções a essas 
empresas que ainda têm se esforçado para se sustentarem e 
continuarem produzindo aquilo que sempre produziram e, pelo qual, 
se notabilizaram como grandes produtores. Parabéns a todos pela 
aprovação do projeto. Muito obngado. 

O Deputado Dalmo Ribe1ro Silva - Sr. Presidente. acho que neste 
momento a Casa sofreu um grande avanço, particularmente pela 
compreensão até da Bancada do PT. Seria uma Incoerência da Casa 
não atender a aspiração dos trabalhadores da saúde que, há mais de 
30 anos, reivindicam os seus direitos por meio desse projeto enviado 
pelo Governador do Estado. Vejo a grande necessidade da aprovação 
do projeto, em 2° turno. ainda neste ano, para garantir os dire1tos 
assegurados a todos. estampados pela própria proposta do 
Governador. que, em boa hora, chegou a esta Casa. 

Particularmente, o Projeto de Le1 n° 22.392. dos Deputados João 
Batista de Oliveira e Antônio Andrade, é importante e buscará 
implementar e fortalecer todo o mercado e comércio do setor de 
algodão e de fiação, gerando empregos e criando novos produtos 
para Minas Gera1s. 

Estamos felizes também com a área da saúde , porque a Assembléia 
Legislativa tem o compromisso e uma dívida de gratidão para com 
todos os trabalhadores da área da saúde e da FHEMIG. Temos 
acompanhado o trabalho e não poderíamos deixar de aprovar esse 



projeto no 1 o turno. Com certeza, lutaremos para que ele seja 
colocado em pauta para votação, no 2° turno, na próxima semana. 
Muito obrigado. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente e Srs. Deputados, com 
muita satisfação. ainda como membros deste parlamento, assistimos 
à aprovação de dois projetos de lei importantes. Um deles. do 
Deputado João Batista de Oliveira e do Deputado Antônio Andrade, 
procura revitalizar a política algodoeira do Estado. Em conversas com 
outros colegas, percebemos que o projeto proporcionará esse 
incentivo, e, ao suprimir as tributações, favorecerá o retorno da 
política do plantio do algodão. 

Cumprimento especialmente o Deputado João Batista de Oliveira. 
Estão presentes os funcionários bolsistas da FHEMIG, que nos 
ouviram falar, no "pinga fogo", mais cedo, sobre a nossa não 
reeleição. Estou solidário com o Deputado João Batista de Oliveira 
que , apesar de ser um dos mais brilhantes, atuantes e humanos 
Deputados da Casa, não logrou a sua reeleição. Foi também um 
Vereador atuante na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Lamento 
esse fato, porque conduziu, com muito vigor e coragem, a CPI do 
Leite. Quantos poderosos da área do leite foram às suas bases, em 
Diamantina, Santa Margarida e Monjolos, na região do início do 
Jequitinhonha, e quantos produtores multinacionais do leite quiseram 
se vingar do Deputado João Batista de Oliveira, jogando dinheiro em 
cima dos eleitores e dos Vereadores, para votarem em outros 
Deputados. E o pobre do Deputado João Batista de Oliveira - digo 
pobre por ser um defensor do produtor rural e do cidadão que paga 
caro pelo leite - foi derrotado nas urnas. Sabemos que João Batista é 
um Deputado guerreiro, de muita bravura, que, certamente, 
recomeçará seu caminho na política. O povo sentirá sua falta e 
guindá-lo-á novamente à política, seja como Vereador da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte , seja como Prefeito, seja como Deputado 
Estadual ou Federal . 

Muitas vezes, faço minhas críticas, pois sou um Deputado 
independente na Casa: "O pau que dá em Chico também dá em 
Francisco". Sempre tenho criticado o comportamento político do 
Governador nos últimos tempos, o qual tem sido ambíguo e levou a 
política do Estado a um impasse. Isso aconteceu até nas eleições, 
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quando apoiou um candidato de uma linhagem 1deológ1ca para o 
Governo do Estado e de outra para a Presidência da República. 

Isso tudo é ambigüidade pol1t1ca e che1ra-me a arranJo, o que me 
desagrada, mas tenho de elogiar o Projeto de Lei no 2.439, do 
Governador. nesse sentido, porque. nele. o Governador demonstra 
sua sensibilidade e resolve um problema dos bolsistas da FHEMIG. 
Esses servidores prestavam serviços, na med1da do possível , nos 
hospitais de Betim, Bambuí, Ubá e Três Corações, e foram 
contratados como bolsistas. Agora, tiveram sua situação regularizada, 
com uma pensão vitalícia. São 329 pessoas, e essa foi uma atitude 
magnânima do Governador, que enxergou o problema de um 
contingente de 300 pessoas. 

Se considerarmos os 6 milhões de habitantes do Estado. isso pode 
parecer pequeno. mas aí está a grandeza das pessoas: enxergar os 
pequenos detalhes. Como já diz1a o filósofo escritor Saint Exupery. 
"nos pequenos detalhes. construímos as grandes coisas··. Por 1sso. 
parabenizo o Governador que resolveu a questão, dando o benefiCIO 
da pensão vitalícia aos antigos bolsistas da FHEMIG. pessoas 
humildes- mUitos deles têm apenas o nome proprio -. que sofreram e 
labutaram. 

As pessoas parentes de bolsistas da FHEMIG que já morreram 
podem dirigir-se à Superintendência da FHEMIG, no Bairro Santa 
Efigênia, e saber como resolver seus problemas. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - A Presidência verifica. 

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de segunda-feira. dia 9 , às 14 e às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 279a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. EM 4/12/2002 
Presidência dos Deputados Ivo José e Olinto Godinho 

Sumáno: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Votação de requerimentos - Requerimentos 
dos Deputados Antônio Andrade (2) e Edson Rezende; aprovação - 2a 
Fase: Suspensão e reabertura da reun1ão - D1scussão e Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado João Leite; questões de 
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ordem; aprovação - Inexistência de quórum para votação de 
proposta de emenda à Constituição - Votação, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei n° 1.974/2002; requerimento do Deputado Rogério Correia; 
aprovação do requerimento - Discussão. em 1° turno. do Projeto de 
Le1 no 2.241 /2002; aprovação com as Emendas n°S 1 a 3 - Discussão. 
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.271/2002; aprovação na forma do 
Substitutivo no 2; prejudicialidade do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 
1 o turno, do Projeto de Lei no 2.437/2002: discursos dos Deputados 
Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues; apresentação das Emendas 
n°s 1 e 2; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto 
com as emendas à Comissão de Administração Pública - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.766/2001; apresentação da 
Emenda no 1; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo 
emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação - Discussão, 
em 2° turno. do Projeto de Le1 no 1.904/2001; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno - Discussão, em 2< turno, do Projeto de Lei n° 
2.089/2002; aprovação na forma do venc1do em 1 o turno; declaração 
de voto- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.171/2002; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Inexistência de quórum 
para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antôn1o - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac P1nto - Carlos P1menta - Cristiano 
Canêdo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
D1niz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüímo - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro - José Braga -
José Hennque - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha- Márcio Kangussu -
Marco Rég1s - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -



M1guel Martmi - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Às 9h15min , a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reun1ão anterior. 

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Áv1la. 2°-Secretario. procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do D1a) 
1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência va1 passar à 2a Parte da reunião. em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e requerimentos. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Andrade, em 

que solicita que o Projeto de Lei n° 1.416/2001 deixe de tramitar em 
regime de urgência. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Antônio Andrade, em que solicita 
tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei n° 
2.431 /2002. Em votação. o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Edson Rezende, apo1ado por 2/3 dos 
Líderes com assento nesta Casa, em que sollc1ta tramitação em 
regime de urgência para o Projeto de Lei no 2.439/2002. Em votação. 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

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

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

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reumao por 1 O 
mmutos. para entendimentos entre as Lideranças sobre a aprec1ação 
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Discussão e Votação de Propos1ções 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João 

Leite solicitando a inversão da pauta. de modo que a Proposta de 
Emenda a Constituição no 94/2002, o Projeto de Le1 no 2.445/2002 e o 
Projeto de Lei Complementar no 50/2002 sejam apreciados em último 
lugar. nessa ordem. 

Questões de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Solicito ao Presidente que leia mais 

devagar os projetos a serem votados em últ1mo lugar. 
O Sr. Presidente - A Proposta de Emenda à Constituição n° 94/2002. 

o Projeto de Lei no 2.445/2002 e o Projeto de Lei Complementar no 
50/2002. 

O Deputado Rogério Correia - Presidente . o Projeto de Le1 n° 
1.974/2002 não foi colocado em último lugar? 

O Sr. Presidente - Será o segundo a ser apreciado. 
O Deputado João Leite - Faço um esclarecimento ao Deputado 

Rogério Correia. No entendimento entre as Lideranças. solicitei a 
inversão da pauta. O Projeto de Le1 n° 1.974/2002 já tem um 
requerimento de adiamento de votação, e, no momento oportuno. o 
Presidente o colocará em votação. O projeto de lei complementar que 
queríamos que fosse votado agora ainda não tem parecer. 

O Deputado Rogério Correia - Se entendi, não há quórum para a 
votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 44/2000. Pergunto 
a V. Exa. e ao Deputado João Leite se houve acordo para adiamento 
da discussão do Projeto de Le1 n° 1.974/2002, porque a Proposta de 
Emenda à Constituição no 94/2002 e o Projeto de Lei Complementar 
no 50/2002 ficariam para o fmal. O acordo sena para não haver 
votação hoje. Quero saber se há acordo para a votação do meu 
requerimento, que estabelece o adiamento de votação, e , ainda. se o 
Projeto de Lei no 2.445/2002 permanece na mesma ordem ou se 



também vai para o final. 
O Deputado M1guel Martin1 - Acho que. para f1car claro. quatro 

projetos vão para o fmal : o Projeto de Lei n° 2.445/2002, a Proposta 
de Emenda à Constituição n° 44/2000, o Projeto de Lei no 1.974/2002 
e a Proposta de Emenda à Constituição n° 94/2002. Não há quórum 
para a votação. Sr. Presidente. solicito a V. Exa. que leia para nós se 
o requerimento é esse. 

O Sr. Presidente - Que sejam apreciados em último lugar a Proposta 
de Emenda à Constituição no 94/2002, o Projeto de Lei no 2.445/2002 
e o Projeto de Lei Complementar no 50/2002, nessa ordem. 

O Deputado M1guel Martmi - E há um requerimento sobre a mesa 
solicitando adiamento de votação do Projeto de Le1 n° 1.974/2002. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requenmento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A 
Presidência veri fica. de plano. que. nos termos da Decisão Normativa 
da Presidência n° 7, não ha quórum para a votação de proposta de 
emenda à Constituição, mas o há para a aprec1ação das demais 
matérias constantes na pauta. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.974/2002, do 
Governador do Estado, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que 
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais A 
Com1ssão de Justiça conclu1u pela constitucional idade do projeto. A 
Comissão de Política Agropecuária opinou pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, da Com1ssão de Política Agropecuaria . Emendado 
em Plenário, vol tou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, 
que opma pela aprovação das Emendas n°S 1 e 3; das Emendas n°S 2 
e 4 . na forma das subemendas que receberam o n° 1; e, ainda, pela 
aprovação das Emendas n°S 5 a 12, que apresenta. Vem à Mesa 
requenmento do Deputado Rogério Corre1a solici tando o adiamento da 
votação desse prOJeto. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

D1scussão, em 1 o turno. do Projeto de Lei n° 2.241 /2002, da CPI do 
Preço do Leite, que dispõe sobre a inclusão do leite na merenda 
escolar e determina a promoção institucional do produto. A Comissão 
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de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Política 
Agropecuária opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 
a 3, apresentadas pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas 
n°S 1 a 3. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado. em 1 o 
turno. o Projeto de Lei n° 2.241 /2002 com as Emendas n°s 1 a 3. À 
Comissão de Política Agropecuária. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 2.271 /2002, da CPI do 
Preço do Leite, que dispõe sobre o emprego de soro de queijo na 
fabricação de laticínios 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 pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, 
apresentado pela Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 2 , que 
apresenta, e pela rejeição do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 2. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com 
a aprovação do Substitutivo no 2, fica prejudicado o Substitutivo no 1. 
Fica, portanto, aprovado, em 1° turno. o Projeto de Lei n° 2.271 /2002 
na forma do Substitutivo n° 2 . À Comissão de Política Agropecuária. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 2.437/2002 , do 
Governador do Estado, que concede a servidores administrativos da 
Secretaria da Saúde o Adicional de Gestão SUS e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira opinam por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Com 
a palavra, para discuti-lo, o Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente , Srs. Deputados, hoje 
vamos discutir e votar esse projeto de lei do Governador do Estado, 
que concede aos servidores da Secretaria da Saúde o Adicional de 
Gestão SUS. É dever histórico desta Casa, é uma necessidade de 
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mais de 3.800 funcionários da Secretaria da Saúde, que se 
mobilizaram e percorreram os gabinetes desta Casa e confiam 
plenamente em nós. Deputados. para que o discutamos e votemos 
ainda hoje, em 1 o turno. 

É um projeto que faz justiça. que valoriza o funcionário que não está 
na ponta do s1stema, mas que é responsável pela programação, pelo 
dia-a-dia e pela v1da de milhares de pessoas que dependem do SUS 
para terem acesso à estrutura mínima de saúde no Estado. 

Para que V. Exas. tenham a idéia do alcance e da extensão desse 
projeto, várias categorias de funcionários serão beneficiadas com o 
Adicional de Gestão SUS: 248 Analistas. que hoje recebem RS750,00, 
passarão a receber RS975,00; 94 Técnicos Administrativos, que 
recebem RS500,00, passarão a receber R$650,00; 989 Auxiliares de 
Administração que recebem R$500,00, passarão a receber RS650,00; 
314 Agentes de Admimstração, perfazendo um salár·o final de 
RS585,00; são 153 Motoristas, que receberão um salário final de 
RS520,00; 22 Oficiais de Serviços Gerais que também receberão um 
salário de R$520,00, 837 Ajudantes de Serviços Gerais, que recebem 
R$400,00 por mês, receberão RS520,00, após a aprovação desse 
projeto. 

Fazendo essa análise rápida, quero dizer que lutamos por que esse 
projeto fosse colocado em pauta, já que não estava previsto para ser 
votado este ano. O projeto seria arquivado e só poderia ser 
desarquivado na próxima legislatura , se fosse do interesse do 
Governador eleito, Aécio Neves. 

Foram sucessivas reuniões, incluindo as da Com1ssão de Saúde . 
Vejo aqui, hoje, os membros dessa Comissão, o Deputado Cristiano 
Canêdo, o Deputado Adelmo Carneiro Leão e o Deputado José Braga. 
Tivemos contatos com representantes dessas categorias e nos 
comprometemos para que esse proJeto viesse a ser votado. em 1 o 

turno, neste mês de dezembro. 
Faço um apelo aos Deputados para que, ainda no mês de 

dezembro, seja o projeto remetido à Comissão de Saúde, que é a 
comissão de ménto, e, posteriormente. à Comissão de Administração, 
a f1m de que possamos votá-lo, na próxima semana, em 2° turno. Se 
assim não for fe1to, nada adiantará o esforço feito pela Com1ssão de 
Saúde para que esse projeto pudesse estar sendo hoje apreciado e 
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votado, beneficiando 3.860 funcionários da Secretaria de Estado 
da Saúde, que dependem desses recursos. 

As outras categorias, como as pessoas que estão na ponta do 
sistema, tiveram aumento diferenciado, embora não tenham recebido 
o aumento que merecem e que gostaríamos que tivessem. Porém, os 
funcionários do setor administrativo não tiveram um centavo sequer de 
aumento neste ano. Por isso pedimos a aprovação dos Deputados e a 
compreensão da Mesa. Este é o meu apelo. 

Faremos todas as gestões possíveis e necessárias junto às 
comissões: de mérito, que é a de Saúde, e a de Administração 
Pública, como também à Mesa e ao Colégio de Líderes, para que este 
projeto retorne na próxima semana. Espero que, antes do dia 15, 
possamos dar nosso voto final, beneficiando 3.860 funcionários do 
setor de saúde que necessitam do Adicional de Gestão SUS, 
encaminhado pelo Governador. 

No ano que vem, quando retornarmos a esta Casa, desfraldaremos 
um movimento pela valorização da saúde pública no Estado. 

Tivemos, nos últimos dois anos, sob a liderança do Deputado 
Sargento Rodrigues, a recuperação dos salários das pessoas que 
fazem a segurança no nosso Estado. O Soldado, policial mi litar, saiu 
de um salário de fome, de miséria, e hoje, graças a Deus, recebe, no 
final do mês, um salário capaz de prover as necessidades de sua 
família, fazendo face às dificuldades da vida normal de qualquer 
trabalhador. 

No setor educacional também tivemos a recuperação dos salários 
de seus profissionais. 

É compromisso da Casa votar projetos importantes, como o da 
Defensoria Pública. Mas. no setor da saúde, há um débito histórico do 
Governo de Minas para com todos os funcionários que fazem a saúde 
pública no Estado: médicos, dentistas e agentes de saúde. 

E nós vamos ter a oportunidade de participar da recuperação parcial 
dos salários dessa categoria de funcionários administrativos que 
recebem um adicional de 30%. 

Quero lembrar às pessoas que vivem, no dia-a-dia, os problemas da 
saúde pública do nosso Estado, que trabalham nos hospitais de 
urgência e emergência dos grandes centros, àquelas que trabalham 
nas pequenas cidades, naquelas mais distantes da Capital, em postos 



de saúde que ainda precisam de receber um socorro do Governo 
do Estado e desta Casa. que nosso primeiro ato como Deputado e 
como médico. como pessoa que ainda trabalha no setor de saúde, 
concursado e aprovado em 1980, que reconhece o valor da categona , 
será desfraldar e segurar a bandeira da saúde. Vamos fazer o mesmo 
trabalho que outras categorias fizeram com sucesso, como os policiais 
e os profissionais da educação. Para nós. a saúde pública é uma 
questão de honra. Vamos conversar com o Governador, fazer o 
levantamento de quanto cada profissional da área recebe e iniciar 
uma mudança nos serviços de saúde pública do Estado. Não é 
possível continuar dessa mane1ra. 

No setor de construções, temos um sem-número de hospitais e 
casas de saúde inacabados. E ainda falta construir hospitais regionais 
nos principais centros. Em Janaúba. cidade com quase 100 mil 
habitantes, foi iniciada a construção de um hospital ha 1 O anos, mas 
ainda não foi concluído. O hospital de Brasília de Mmas. graças ao 
trabalho do Deputado José Braga. à sua abnegação e a seu esforço, 
foi concluído depois de 6 anos. Mas temos outras cidades no Estado, 
de norte a sul, de leste a oeste, que precisam de recursos para o setor 
de saúde pública. 

Mas a grande mudança que queremos, que sempre pregamos e 
defendemos é a valorização do profissional. Não adianta uma cidade 
ter um grande hospital, ter dinheiro sobrando para construções e 
equipamentos, mas não valorizar o funcionáno, aquela pessoa que dá 
sua vida pelos outros. E hoje temos a oportunidade de promover uma 
pequena recuperação para o pessoal da área administrativa. Existem 
ainda milhares de outros funcionários que recebem salários Irrisórios. 
Um médico do Estado recebe o salário inicial de R$700,00. É uma 
vergonha. Nenhum médico vai se dispor a 1r para grotões longínquos 
do Estado para ganhar R$700,00 por mês. Temos que lutar por essa 
recuperação, mesmo que gradativa. Ela precisa ser iniciada hoje, e é 
necessário continuar com a recuperação dos salários de todos os 
funcionários a partir do ano que vem. 

Terminando, Sr. Presidente , quero dizer que tenho a certeza de que 
iremos aprovar esse projeto, que representa apenas a primeira 
dificuldade venc1da. Convido o Deputado Adelmo. nosso companheiro 
da Comissão de Saúde, que já foi Secretario da Saúde, o Deputado 
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José Braga, os outros médicos e todos os demais para, juntos, 
darmos uma resposta positiva, necessária, importante e justa aos 
servidores. Vamos discutir e votar esse projeto, em 2° turno, na 
semana que vem , aprovando-o ainda nesta legislatura, para que o 
Governador Itamar Franco possa sancioná-lo e fazer justiça, embora 
em parte, para esses 3.860 funcionários que confiam em nós e 
esperam não um presente de final de ano, mas o reconhecimento de 
seu trabalho e de toda uma vida dedicada à saúde pública do nosso 
Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Com a palavra, para discutir, 
o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público que nos visita nesta manhã. Gostaríamos de 
encaminhar favoravelmente ao Projeto de Lei no 2.437, que concede 
aos servidores administrativos da Secretaria da Saúde o Adicional de 
Gestão SUS e dá outras providências. Gostaria de lembrar que, no 
início deste ano, tivemos a oportunidade, juntamente com os 
companheiros da Comissão de Administração Pública e o Deputado 
Cristiano Canêdo, de encaminhar essa emenda na mencionada 
comissão, quando os outros servidores da saúde passaram a receber 
um adicional de 30%. Ficamos felizes porque conseguimos aprovar a 
emenda na Comissão de Administração Pública. O projeto veio a 
Plenário, aprovamos em 1 o e 2° turnos, mas, infelizmente, o Governo 
do Estado vetou nossa emenda. Tal emenda apenas fazia justiça aos 
servidores administrativos da Secretaria da Saúde. Não podemos 
entender por que uma parcela dos servidores teria um adicional e 
outra parcela não. Quando do encaminhamento do outro projeto de 
lei , disse ser mais do que justo que os servidores administrativos 
também fossem contemplados com esse reajuste salarial, o que daria 
um tratamento igualitário e justo, para que nenhum servidor tivesse 
suas expectativas frustradas dentro de uma lei. 

Foi o que aconteceu. Isso não devia estar sendo discutido neste 
momento porque já o fizemos em outra oportunidade. O veto, porém, 
nos traz aqui novamente. Quero agora admitir que o Governador, com 
o envio desse projeto, está simplesmente corrigindo uma injustiça e 
deixar claro que esse projeto vai ao encontro dos anseios desses 
servidores. Certamente os Deputados desta Casa terão a 
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Quero cumprimentar o companheiro Deputado Carlos Pimenta e 

dizer que tentamos, ao longo deste mandato, fazer com que os 
servidores. não só os policiais militares, mas também os policiais civis, 
os bombeiros militares e o agentes penitenciános. t1vessem uma 
melhoria salarial. Entendemos que existem vánas classes de 
serv1dores do Estado que prec1sam de uma atenção e um carinho no 
que diz respeito à recomposição salarial. São várias as categorias que 
devemos estar acompanhando. Tenho certeza, Deputado Carlos 
Pimenta, que a Bancada do PDT estará junto de V. Exa. nessa 
caminhada pela valorização do servidor da saúde. V. Exa., juntamente 
com esta bancada e dema1s companheiros desta Casa. farão todo o 
esforço para que os servidores da saúde tenham . no próximo 
mandato. suas aspirações atendidas pelo futuro Governador. 
Deputado Aécio Neves. Entendo que é uma classe que precisa ser 
valorizada porque lida com o que os junstas entendem como o maior 
bem jurídico, a vida. Não há como mensurar um preço para aqueles 
que lidam com a vida. Quando falamos do salário de um profissional 
que lida com a vida, todo apo1o e respaldo relativos à infra-estrutura 
têm que ser dados pelo Estado. Queremos estar aqui juntamente com 
V. Exa. e toda a Bancada do PDT apoiando as propostas e sugestões 
que, certamente, têm como único objetivo a valonzação desse 
servidor da saúde, que tanto luta pela vida do ser humano. 

Portanto, apoiamos, juntamente com V. Exa. e com a Bancada do 
PDT. as propostas que buscam a valorização do servidor da saúde, 
que luta pela vida do ser humano. Encaminhamos favoravelmente e 
solicitamos ao demais pares desta Casa a aprovação desse projeto 
em 2° turno. Assim. haverá tempo de o Governador Itamar Franco 
sancioná-lo, promovendo a justiça e propiciando um Natal 
esperançoso e um ano-novo renovado para a categoria. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. 
- Vêm à Mesa as Emendas n°s 1 e 2, que foram publicadas na 

edição de 5/12/2002. 
Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que no 

decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto duas emendas, 
sendo uma do Deputado Alberto Pinto Coelho, que recebeu o no 1, e a 
outra do Deputado Antõnio Carlos Andrada, que recebeu o n° 2 , e 
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que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, 
encaminha o projeto com as emendas à Comissão de Administração 
Pública, para parecer. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.766/2001 , do 
Deputado Agostinho Silveira, que altera dispositivo da Lei n° 13.488, 
de 30/12/99, que dispõe sobre contagem. cobrança e pagamento de 
emolumentos por serviços extrajudiciais, institui o selo de fiscalização 
e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.766/2001 

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
'·Art ... .. - O "caput" do art . 38 e a Tabela 9 do Anexo 11 da Lei no 

13.438, de 30 de dezembro de 1999, passam a ter a seguinte 
redação: 

''Art. 38 - Ao custo de aquisição, pelo notário e pelo registrador, do 
selo a que se refere o § 1° do art. 26 desta lei , será acrescida a 
importância de R$0,40 (quarenta centavos) , destinada a remunerar os 
atos sujeitos à gratuidade estabelecida pela Lei Federal no 9.534, de 
1 O de dezembro de 1997. 

ANEXO 11 
(a que se refere o art. 5° da Lei n° 13.438, de 30 de dezembro de 

1999) 
Tabela 9 

Selo de Fiscalização 
Preço unitário do selo a acréscimo a que se refere o art. 26, art. 38, 

' não dedutível-§ 1° dedutível na forma do art. 38, § 1°, art. 26, § 2°) 
RS I RSO, I 

0 ,51 40 

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2002. 
Miguel Martini, Líder do PSB - lvair Nogueira, Líder do BPDP -

Agostinho Silveira, Líder do PL - Antõnio Carlos Andrada, Líder do 
PSDB - Sebastião Costa, Líder do PFL - Alencar da Silveira Júnior, 
Líder do PDT - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Luiz Tadeu Leite, 
Líder da Maioria - Ermano Batista, Líder da Minoria. 
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa 

ao Plenário que, no decorrer da discussão, fo1 apresentada ao projeto 
uma emenda do Deputado Miguel Mart1ni, apoiada pela maioria dos 
Líderes com assento nesta Casa, que recebeu o no 1, e que, nos 
termos do § 4° do art. 189 do Reg1mento Interno. sera submetida a 
votação independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação. a Emenda n° 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica. portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei n° 1.766/2001 com a Emenda n° 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Le1 n° 1.904/2001 , do 
Deputado Sebastião Costa, que altera a redação do parágrafo único 
do art.1 o da Lei no 13.205. de 15/4/99. que autoriza o Poder Executivo 
a doar imóvel ao Município de Alvinópolls. O projeto prevê a 
destinação do imóvel à construção de um centro profissionalizante. 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° 1.904/2001 na forma do vencido em 1 o turno. À Com1ssão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.089/2002, do 
Deputado Miguel Martini, que torna obrigatória a adoção de medidas 
de segurança contra o furto e a troca de recém-nascidos em 
maternidades no Estado e dá outras providências. A Comissão de 
Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o 
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 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° 2.089/2002 na forma do 
vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Agradeço a todos os companheiros que 

entenderam o alcance dessa lei, aprovando-a definitivamente. em 2° 
turno. Acompanhamos. pela mídia, os problemas causados por troca e 
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furto de bebês nas maternidades. M1nas Gerais é o primeiro Estado 
a instituir essa obrigatoriedade. Diante dessa onda de notícias - o 
"caso Pedrinho" e outros-. as mães ficam mais preocupadas na hora 
do nascimento de seus filhos. Essa lei dará tranqüilidade, de modo 
especial , às mães carentes, que precisam do serv1ço público. A partir 
de agora, elas terão segurança a um custo ba1xíssimo. com a garantia 
de que seu bebê não será roubado. 

A segurança de que o filho não será trocado também está garantida 
nesse projeto. E, mais do que isso, mesmo os hospitais que não 
sejam da rede pública, mas que venham a filiar-se ao SUS, terão 
também agora o compromisso de implantar esse sistema de 
segurança. 

Com isso. o Poder Legislativo assegura a todos os mineiros que, tão 
logo seja implantada essa lei, será difíc1l e talvez até imposs1vel que 
os bebês sejam trocados ou roubados das maternidades. É um 
grande serviço que estamos prestando à sociedade , e fico feliz de ter 
t1do a iniciativa e a compreensão de todos os pares para sua 
aprovação. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n 
2.171 /2002, do Governador do Estado, que dispõe sobre o Conselho 
Estadual de Turismo. A Comissão de Turismo 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. À Comissão de Redação. A 
Presidência verifica, de plano, a mexistência de quórum para a 
continuação dos trabalhos. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra 

a discussão, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
94/2002, uma vez que permaneceu em ordem do dia para discussão 
por seis reuniões. Informa, ainda, que no decorrer da discussão fo1 
apresentada à Proposta uma emenda. do Deputado Rogério Correia e 
outros, que recebeu o no 1, CUJO teor é o publicado a seguir, e que, 
nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a 
Proposta com a emenda à Comissão Especial, para parecer. 

EMENDA N° 1 
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- A Emenda n° 1 foi publicada na edição do dia 5/12/2002. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - 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 reun1ão extraordinária também de 
hoJe, às 20 horas, nos termos do ed1tal de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 2808 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 5/12/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Dalmo Ribeiro Silva 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 28 Parte 
(Ordem do D1a): Discussão e Votação de Propos1ções: Requerimento 
do Deputado Carlos Pimenta: aprovação: verificação de votação; 
Inexistência de quórum para votação: anulação da votação: 
prejudicialidade do requerimento - Questões de ordem - Suspensão e 
reabertura da reunião - Questões de ordem - Inexistência de quórum 
para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Pres1dente -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antõnio Júlio - Alberto Pinto Coelho- Olinto Godinho- Maun Torres-

Álvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Elbe Brandão - Fáb1o Avelar - Gil 
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lva1r 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - José Braga - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Corre1a - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 9h15min. a 
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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 Ambrósio P1nto. 2°-Secretáno ··ad hoc··. procede a 
leitura da ata da reunião antenor. que é aprovada sem restrições. 

2a 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 
votação da matéria constante na pauta. 

D1scussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos 

P1menta solicitando a inversão da pauta para que o Projeto de Lei n° 
2.392/2002 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação. o 
requenmento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, peço verificação de 
votação. 

O Sr. Pres1dente - É reg1mental. A Pres1dênc1a vai proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto. solic1ta 
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que 
o façam neste momento. Antes de iniciar o processo de verificação, a 
Presidência vai esclarecer o Plenário sobre os procedimentos a serem 
adotados: os Deputados deverão ocupar 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 "em branco", observando no viso r do próprio 
posto de votação se o voto foi computado. A Presidência esclarece 
ainda que cada posto registra somente um voto. A Presidência vai dar 
início ao processo e, para tanto, solicita que os Srs. Deputados 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 12 Deputados. Não há quórum 

para votação. A Presidência a torna sem efe1to. Portanto. fica 
prejudicado o requerimento do Deputado Carlos Pimenta. 
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Questões de Ordem 

O Deputado Sargento Rodrigues- Sr. Pres1dente, se não há quórum 
para votação nem para discussão. solicito a V. Exa. que encerre. de 
plano. a reunião. 

O Deputado Antôn1o Andrade Sr. Presidente. solicito a 
recomposição de quórum. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, certo seria o 
encerramento, de plano, visto que há apenas 12 Deputados em 
Plenário. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência vai 

suspender a reunião por 5 minutos para entendimentos entre as 
Lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

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

Questões de Ordem 
O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, só quero fazer 

referência a um pronunciamento do Deputado Marcelo Gonçalves. 
CUJa ausência, no Plenário, lamento profundamente. Ele disse que foi 
Instalada uma comissão especial com a finalidade de se fazer análise 
no CEPS montado pelo IPSEMG. O relator é o Deputado Arlen 
Sant1ago, e o Presidente, o Deputado Durval Ângelo. Os dois estão 
presentes. Ele afirma que essa Comissão nada fez até o momento, 
não se tem manifestado nem trabalhado para fazer essa apuração. ''A 
com1ssão foi formada há duas semanas, e não convocou nenhuma 
reunião. O IPSEMG é uma verdadeira caixa-preta, espero que termine 
logo este Governo Itamar para que possa ser criada a CPI do 
IPSEMG no próximo Governo para desmascarar essa turma que 
manda no IPSEMG." Ele praticamente disse que a Comissão é uma 
farsa. que não esta fazendo nada. 

Quero dizer ao Deputado Marcelo Gonçalves que o Governador 
Itamar Franco nunca impediu a apuração de nada em seu Governo. 
Pelo contrario , desde que assumi esta Liderança, ele tem 
recomendado que eu subscreva todos os requerimentos para criação 
de CPI em seu Governo, não cnando nenhuma dificuldade à 
Instalação e aos trabalhos de qualquer CPI. O Deputado Marcelo 
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Gonçalves, que foi Presidente de uma CPI nesta Casa, sabe que 
encontrou todas as facilidades na condução de seus trabalhos. 

Se o Deputado Marcelo Gonçalves tem algum assunto a ser 
discutido, deveria fazê-lo na Casa. Se há falhas , não é o Governo 
Itamar Franco responsável pela condução desse trabalho. A falha está 
na comissão especial que foi montada e que não fez seu trabalho. 

O Deputado Durval Ângelo, Presidente. e Arlen Santiago, relator. 
que estão presentes, poderiam dar uma resposta e dizer por que essa 
comissão ainda não iniciou seus trabalhos nem fez nada para apurar o 
que ali acontece, ao invés de acusar o Governador Itamar Franco que 
não tem dificultado nada. 

Não é necessário esperar o término do Governo, até porque a 
população de Minas não tem de esperar terminar este ou aquele 
Governo para dar continuidade a seus trabalhos. Este parlamento foi 
eleito para atuar até 31 de janeiro e não é preciso esperar terminar o 
atual Governo para apurar alguma irregularidade. 

Em nome do Governador digo que, se houver alguma irregularidade, 
esta Casa tem a obrigação de apurá-la. Para isso foi montada essa 
comissão. Peço aos Deputados integrantes da comissão que se 
manifestem. De forma nenhuma o Deputado pode acusar o 
Governador de estar dificultando os trabalhos. Acho que é de certa 
forma leviano o pronunciamento do Deputado Marcelo Gonçalves. 

Peço que os Deputados participantes dessa comissão especial se 
manifestem. Se for necessária a criação de uma CPI, como Líder do 
Governo, quero ser um dos primeiros a subscrever a criação da CPI 
para apurar qualquer irregularidade no IPSEMG. 

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, apresento hoje um 
requerimento a essa Presidência pedindo para apurar o teor dessa 
entrevista do Deputado Marcelo Gonçalves. Pelos meus poucos 
entendimentos médicos em psiquiatria , gostaria de pedir que ele se 
submetesse a exames, tais as atitudes que vem tomando. 

Ele se coloca como a pessoa que pediu a criação dessa comissão, 
mas não quis continuar participando dela. Aqui , há erros primários. 
Registra-se que o Presidente é o Deputado Durval Ângelo, mas ele é 
o relator, e o relator seria Arlen Santiago, mas sou o Presidente. Além 
disso, ele declarou na tarde de quarta-feira, na Rádio Itatiaia, que a 
comissão virou "pizza", não se reunia. 
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No "Assembléia Informa" de ontem foi noticiado o seguinte: 

"Deputados ouvirão Promotores de Defesa do Patrimônio Público". 
Esse requerimento foi apresentado pelo Deputado Sargento 
Rodrigues, que substituiu ao Deputado Marcelo Gonçalves na 
comissão, e ja foi aprovado. Solicitamos a V. Exa. urgência na 
convocação desses Promotores para que as acusações possam 
realmente ser avaliadas, até mesmo pelo Ministério Público, órgão 
para o qual são encaminhadas as questões debatidas nesta Casa. 

Soube que o Deputado Marcelo Gonçalves está em licença médica. 
Talvez ela nem seja tão necessária. Esta Assembléia deve verificar se 
ele está exercendo a sua profissão de médico, pois não está 
exercendo a sua prof1ssão de Deputado. Caso esteja, seria mais uma 
falta grave dele. 

Segundo ele. o IPSEMG deve milhões a hospitais de Belo Horizonte 
e, por Incrível que pareça. um hosp1tal modesto de Ju1z de Fora tem 
faturamento hospitalar de mais de R$4.000.000,00, porque seu 
Diretor, Dr. Saulo, é homem de confiança do Governo. 

Constantemente o Deputado Marcelo Gonçalves vai para a frente da 
televisão falar que está sendo ameaçado, que o seu carro foi cercado, 
etc. Não sei se faz parte do seu caráter enlamear os outros, fazer 
denúncias, só sei que depois as pessoas ficam com dó, acham que 
ele está com problemas e acabam não tomando as atitudes 
necessárias. 

Sr. Presidente, quando o Deputado se refere a minha pessoa, diz 
que o relator, Deputado Arlen Santiago, tem ação no hospital de 
Montes Claros, que, como todos dizem, é onde tudo terminou em 
"pizza". Se o que está transcrito for verdade, o Deputado esta 
mentindo, po1s a com1ssão não terminou . Ela fo1 cnada em uma 
reunião na qual ele estava presente. Depois, ele a abandonou, não 
participou da votação do Presidente nem do Vice-Presidente e 
apresentou o Deputado Sargento Rodrigues como seu substituto. 
Quero até saber do Deputado Sargento Rodrigues se, na reunião de 
quarta-feira, houve algum cerceamento do trabalho de algum membro 
dessa comissão. 

Estamos com esse requerimento e pedimos que isso seja apurado. 
Quero que o Deputado Marcelo Gonçalves diga, aqui no Plenário, 
para que conste nas notas taqu1gráficas, o que é esse negócio de ter 



51~ 

ação no hospital, se está se referindo a algum caso de corrupção. 
Porque, se for 1sso. serei o prime1ro a assmar o requerimento pedindo 
apuração em qualquer lugar. em qualquer mstância, com relação ao 
meu nome, com relação a qualquer hospital ou a qualquer coisa. Se 
tiver a coragem de falar isso aqui , com certeza dara motivo a ações 
JUdiciais e não poderá esconder-se atrás da Imunidade parlamentar. 

Não estou querendo falar sobre a vida pessoal do Deputado Marcelo 
Gonçalves ou de outras situações, mas acho que está na hora de esta 
Assembléia dar um basta às ações levianas desse Deputado que faz 
acusações contra esta Casa como um todo, contra os Deputados 
Durval Ângelo e Sargento Rodrigues. dizendo que eles são omissos. 
que o Deputado Durval Ângelo é amigo do Presidente do IPSEMG e. 
por 1sso, tudo vai acabar em "pizza"; e tentando ainda fazer alusões 
ao meu nome. afirmando que. por ser Diretor do hospital. o Dr. Saulo 
pega o dinheiro do IPSEMG e leva para lá. As co1sas não podem f1car 
dessa mane1ra. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente. quero deixar claro 
que não tenho procuração para fazer a defesa do meu companheiro 
de partido, Deputado Marcelo Gonçalves. O que posso dizer é que ele 
passou por uma cirurgia nos olhos recentemente, em São Paulo. 

Tenho tentado fazer contato com o seu gabinete e, por telefone, 
consegui fazer contato com ele, que me disse estar afastado devido a 
essa cirurgia. o que seu gabinete confirmou. Portanto, é bom 
esclarecermos isso. 

Quanto à questão da Comissão de que fazemos parte, fui solicitado. 
por ele mesmo, a substituí-lo. Estivemos lá, na quarta-feira, e 
aprovamos esses requerimentos. 

Por outro lado, Sr. Presidente, deixo claro que solic1tei a V. Exa. que 
encerrasse a reunião, de plano. Posteriormente, o Deputado Antônio 
Andrade. Líder do Governo. solicitou verificação de quórum. e V. Exa. 
nao encerrou a reunião nem verificou o quórum, dando. logo em 
segUida, a palavra aos Deputados Antônio Andrade e Arlen Santiago. 
Regimentalmente. como fica essa situação? V. Exa. nem encerrou a 
reun1ão nem fez a verificação de quórum, conforme as duas 
soliCitações, e atendeu, imediatamente, à solicitação do Deputado 
Antônio Andrade. O Deputado Antônio Andrade solicitou 
recomposição de quórum, solicitou a palavra e não foi atendido por V. 



Exa. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Pres1dente , ele susc1tou questão de 

ordem pedindo o encerramento, e nós concordamos. Posteriormente, 
houve outra questão de ordem solicitando a verificação do quórum. 
Regimentalmente, esses procedimentos estão corretos. Após essas 
questões de ordem, V. Exa. 1rá decidir quanto ao procedimento que 
será adotado. 

A Bancada do PT, a part1r desta reunião, estará em processo de 
obstrução total para que seja encaminhado ao Plenário o plano de 
carreira dos professores. Aliás. o próprio orçamento, a le1 delegada e 
a Proposta de Emenda à Constituição no 94 serão Objeto de obstrução 
da bancada, assim como todo e qualquer projeto, inclusive os de 
doação de imóvel. 

Entendemos que não pode perdurar a situação em que se encontra 
hoje a educação. Em uma greve, houve um acordo entre o Governo e 
o sindicato dos professores. o qual não foi cumprido. Por isso, a partir 
de agora, a deliberação da Bancada do PT é a de não permitir que 
nem requerimento seja votado. se não houver quórum. se não cumprir 
os requisitos regimentais. Respeitar o Regimento é fundamental para 
qualquer encaminhamento dos trabalhos. 

Deputado Sargento Rodrigues, quanto às questões do Deputado 
Marcelo Gonçalves: V. Exa. diz que ele está de licença, não pode 
comparecer à reunião. Porém, ontem , a entrevista foi ao vivo na Rádio 
Itatiaia. Tudo bem que ele possa ter dado a entrevista em casa. 

O Deputado Marcelo Gonçalves está muito preocupado com a 
defesa de interesses médicos. Um dos grandes trunfos da atual 
diretoria do IPSEMG foi impedir que os médicos tivessem tanta força 
como tinham nesse órgão, inclusive para fazer cirurgias privadas no 
Hospital Israel Pinheiro. Não podemos ter visão e postura corporativa. 
O Deputado Marcelo Gonçalves também se equ1voca ao dizer que eu 
sou o Presidente da Com1ssão. Ele fez pior, já que foi fujão da 
Comissão. Fez questão de entrar para a Comissão, não compareceu 
à primeira reunião e ficou de pé, junto à porta. segurando os 
Deputados para que não houvesse quórum. Inclusive querendo 
impedir que entrássemos para eleger o Presidente e o V1ce. Como 
pode reclamar agora se, logo na segunda reunião , já havia 
renunciado? 
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Se a Comissão, apesar de ter sido criada há duas semanas, não 

funcionou , a responsabilidade é dele. Quanto a sua alegação de que 
ela terminará em "pizza'' porque sou amigo do Presidente, o Júnior. e 
também do Secretário-Geral , companheiro Prof. Braga. isso é 
evidente, nunca escondi esse fato aqui. 

Tenho orgulho de dizer que foi de minha autoria a homenagem ao 
IPSEMG pela comemoração dos seus 88 e dos 90 anos. Basta 
perguntar aos professores do interior para saber como melhorou o 
trabalho depois que essa nova diretoria assumiu. Ainda há um gargalo 
em Belo Horizonte, que precisa ser resolvido. Mas, hoje, o Instituto, 
que operava no vermelho e não pagava suas contas, tem superávit. 
Esses valores têm que ser contados, assim como a ampliação do 
programa Médico de Família. 

Quanto aos processos na justiça, é bom que se diga, Deputado 
Rêmolo Aloise, que o IPSEMG ganhou, até agora. de 27 a O, todos os 
processos. Já houve 27 decisões que ainda não transitaram em 
julgado, mas já foram resolvidas em primeira instância. Todas foram 
favoráveis ao IPSEMG. Por isso, acho que está havendo uma 
perseguição. Há interesses escusos em relação ao IPSEMG, e tenho 
certeza de que o Deputado Marcelo Gonçalves não os defende. 
Algumas associações que se dizem em defesa da classe emprestam 
dinheiro e fazem agiotagem com recursos do IPSEMG. Alguns 
funcionários do Instituto estão endividados por causa dessas 
pretensas associações de defesa dos interesses do IPSEMG. 
Imaginem que o sindicato dos servidores da Assembléia, que 
valorosamente conquistou a URV, enfrentou o autoritarismo da Mesa 
Diretora e a situação de empréstimo e agiotagem dentro da 
Assembléia . Isso não tem cabimento. 

Então. acho que o que essa associação faz lá, Sr. Presidente. é 
agiotagem. Espero que o Marcelo não esteja defendendo isso. Espero 
que ele não esteja querendo novamente esse poder que 
anteriormente permitia a realização de cirurgias privadas dentro do 
IPSEMG, nem essa agiotagem que existia. Espero, também, que ele 
não esteja defendendo a situação deficitária anterior, quando se 
passava todo o mês no vermelho. Espero, ainda, que ele não esteja 
defendendo os privilégios que havia na estrutura do IPSEMG. Quero 
acreditar, na melhor das hipóteses, que o bravo e destemido 
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Presidente da CPI do Narcotráfico esteja redondamente enganado. 
Acredito que, quando melhorar das vistas e de outras faculdades. virá 
a Plenário pedir desculpas e reconhecer seu erro. Acho que ele vai 
chegar dessa cirurgia enxergando melhor e vendo que a miopia 
política é pior do que a física. 

Hoje, o trabalho desenvolvido no IPSEMG é sério e tem que ser 
elogiado. Será que ele desconhece a Lei Complementar n° 64, 
aprovada aqui? Será que ele vai desconhecer os interesses do 
Governo anterior. que pretendia privatizar o IPSEMG? Será que ele 
quer que voltemos a essa situação? Não vou entrar no mérito do que 
ele disse sobre o contrato estar sendo investigado pela Comissão 
Especial, porque sou seu relator e não quero me antecipar. Estou 
analisando os documentos. Mas ele faz falta na comissão. Se não 
tivesse fugido da primeira reunião e renunciado na segunda, estaria 
conosco trabalhando com o mesmo afinco com que trabalhou na CPI 
do Narcotráfico. Também , sobre as denúncias que fez contra outras 
pessoas que teriam contratos com hospitais, ele precisa provar. 
Espero que as traga ao Plenário. Mas, quanto à lisura e seriedade 
com que as coisas do IPSEMG têm sido tratadas, não admito que o 
Deputado Marcelo Gonçalves levante suspeitas. 

Ele disse, como se fizesse uma acusação, que sou amigo do Braga 
e do Júnior do IPSEMG. Tenho orgulho e satisfação de ser amigo 
desses companheiros de luta. Conheci-os na luta sindical. Para ser 
mais exato. conheço o Braga há 23 anos, desde que criamos o Sind-
UTE, e o Júnior há 15 anos, como Presidente do sindicato do 
IPSEMG. Acho que eles feriram muitos interesses e não gostaria que 
o Deputado Marcelo Gonçalves estivesse defendendo esses 
interesses escusos aqui. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, eu havia pedido a 
palavra pela ordem, mas a reunião foi interrompida. Isso foi até bom, 
porque pude ouvir outras questões de ordem levantadas. 

Antes de abordar o meu assunto, gostaria de externar meus 
sentimentos ao Deputado Rêmolo Aloise. porque não pude 
comparecer ao enterro de sua mãe. 

Antes de apresentar a questão de ordem, trago a Plenário minha 
discordância em relação à opinião do Deputado Marcelo Gonçalves a 
respeito do IPSEMG, embora reconheça que ele tem o direito de pedir 
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as investigações que julga necessanas. Faz parte de seu trabalho. 
Creio que a comissão vai trabalhar bem. não vai acabar em ··pizza·· e 
espelhará a real situação do IPSEMG. 

Nenhuma denúncia contra o IPSEMG foi apurada até hoje. A 
primeira vez que se levantaram suspeitas. fiz questão de aprovar 
requenmento que trouxe à Casa o Presidente do IPSEMG e o Prof. 
Braga. Deram claras explicações, e ninguém conseguiu provar 
absolutamente nada. 

As denúncias de agora são praticamente as mesmas. Não resta 
dúvida de que há outros interesses no IPSEMG. Todos votamos 
favoravelmente à criação da Com1ssão Especial, que já fo1 designada 
e, certamente, vai apurar os fatos. A Assembléia Legislativa, no 
entanto, não pode virar um tribunal de inquisição e ficar julgando o 
pedido de licença do Deputado Marcelo Gonçalves. Liberdade de 
opinião é direito de todos. Não podemos permitir que se fira a 
democracia, que o Deputado Marcelo Gonçalves seja ameaçado pelo 
simples fato de emitir sua opinião. Embora discorde da opinião do 
Deputado a respeito do IPSEMG, entendo que a Assembléia 
Legislativa deve garantir-lhe o direito de exercer sua função de 
Deputado em toda a plenitude. 

Passando à questão de ordem. comunico ao Presidente que o Líder 
da Bancada do PT anunciou a disposição do partido de fazer 
obstrução geral da pauta, por nela não constar o plano de carreira dos 
professores, que permanece parado na Casa. O PDT agirá da mesma 
forma. Peço às demais bancadas que façam o mesmo. 

Não é possível que os professores sejam tão preJudicados assim . 
Não é possível que não possam ter seu plano de carreira colocado em 
discussão, em 2° turno, para a apreciação dos Deputados. 

Tenho certeza de que vános Deputados vão aderir à iniciativa do 
PT. Queremos também o apoio do PSB, do Deputado Miguel Martini e 
do Deputado João Leite. Vamos fazer uma obstrução geral para que 
nada seja aprovado enquanto o projeto não vier à pauta. 

Considero um verdadeiro absurdo que outros assuntos sejam 
discutidos e aprovados na Casa. alguns com muita rapidez. e o plano 
de carreira dos professores não. Temos de tomar atitude rad1cal para 
fazer justiça aos professores. 

Não vamos votar orçamento, lei delegada, propostas de emenda à 
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Constituição enquanto o plano de carreira dos professores não vier 
a Plenáno, pelo menos em discussão em 2° turno. Para demonstrar 
essa vontade do PT, peço ao Presidente que verifique, de plano, a 
inexistência de quórum e encerre a reunião. 

O Sr. Presidente - A Presidência venfica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, nos termos do art. 244 do Reg1mento Interno, encerra 

a discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 2.445/2002. uma vez 
que permaneceu em ordem do dia para discussão por seis reuniões. 
Informa que , no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
uma emenda pelo Deputado D1n1s P1nheiro. publicada aba1xo. a qual 
recebeu o n° 1. Informa ainda que, nos termos do § 2° do art. 188 do 
Regimento Interno, encaminha o projeto com a emenda à Comissão 
de Fiscalização F1nance1ra para ser objeto de parecer. 

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 2.445/2002 
Art. 1 o - O § 16 do art. 12 da Le1 n° 6. 763, de 26 de dezembro de 

1975, com a redação dada pelo art. 3° da Lei n° 13.435, de 30 de 
dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 

'·Art. 12- ......................... .... ....... ...... .. .. ....... .. ... . 
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma. no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12°'o (doze 
por cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por 
estabelecimento industrial com móveis classificados na posição 9403 
da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias. 

Sala das Reuniões, novembro de 2002. 
Dinis Pinheiro 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reun1ão, convocando os 

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

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 68/2001 
Às dez horas e quarenta e c1nco m1nutos do d1a onze de dezembro 

de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
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José Henrique, Pastor George e Fáb1o Avelar (substituindo este ao 
Deputado Cnstiano Canêdo, por Indicação da Liderança do PTB), 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes. também, os 
Deputados Agostinho Silveira e Maria José Haueisen. Havendo 
número regimental , o Presidente, Deputado José Henrique. declara 
aberta a reuniao e. em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Fáb1o Avelar, d1spensa a le1tura da ata da reunião anterior. 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. e a se discutirem e votarem 
proposições da Comissão. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia , 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições suje1tas à aprec1ação do Plenáno. Após discussão e a 
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o turno, da 
Proposta de Emenda à ConstitUIÇãO no 68/2001 (relator: Deputado 
Pastor George), que conclui pela aprovação da matéria com a 
Emenda n° 1, apresentada. Cumprida a finalidade da reunião. a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Com1ssões. 4 de dezembro de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Paulo Piau - Pastor George - Mana 

Olívia. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 86/2002 

Às dezesseis horas do d1a oito de maio de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, 
Cristiano Canêdo, Marcelo Gonçalves e Hely Tarqüínio, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Eduardo Brandão , declara aberta a reunião e, em v1rtude 
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 aprec1ar o Parecer 
para o 1° Turno da Proposta de Emenda à Constituição no 86/2002 . 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 



Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação, no 1 o turno. da Proposta de Emenda à Constituição n° 
86/2002 (relator: Deputado Marcelo Gonçalves).Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxrma reunião 
extraordrnária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões. 4 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo- Lurz Tadeu Leite. 

ATA DA 94a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às quinze horas do dra vinte e dois de outubro de dois mil e dois. 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régrs. 
Aílton Vilela e Alberto Bejani , membros da supracrtada Comissão. 
Havendo número regrmental . o Presidente. Deputado Marco Régis, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requenmento 
do Deputado Aílton Vilela, drspensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência rnforma que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebrmento da 
seguinte correspondência: ofícios do Presidente da Câmara Municipal 
de Rio Novo, em que encaminha a esta Casa cópia de requerimento 
aprovado de autoria do Vereador Heitor Ventura dos Reis Filho, que 
trata de sugestão para que novas formas de reclassificação para 
recebimento do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - sejam 
estudadas; do Sr. José Ferraz. Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, em que comunica a esta Casa que encaminhou à Fundação 
João Pinheiro o conjunto de dados referentes às contas do exercício 
de 2000. dos Municípios do Estado de Mrnas Gerais, conforme 
publicação no "Diário do Legislativo" do dia 13/9/2002; do Diretor-
Geral do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes do 
Ministério dos Transportes, em que informa sobre a homologação dos 
marcos divisórios entre os Municípios de Cristiano Otôni e Conselheiro 
Lafaiete. atendendo a solicitação desta Comissão: do Presidente da 
Câmara Municrpal de Pedro Leopoldo, em que encaminha a esta 
Casa cópia da Emenda n° 6 à Lei Orgânica daquele município, 
conforme publicação no "Diário do Legislativo" do dra 17/10/2002. e 
exemplar da Revrsta de Admrnistração Munrcrpal do IBAM no 237. 



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 3.477/2002, do Deputado Dalmo Ribe1ro Silva, e 
3.482 a 3.485/2002 , do Deputado Arlen Santiago. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Com1ssão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2002. 
Marco Régis, Presidente - Aílton Vilela - Mauro Lobo. 

ATA DA 62a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
REDAÇÃO 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de novembro de 
do1s mil e do1s. comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dimas Rodngues, Aílton Vilela e Mana Olívia, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, dispensa a 
le1tura da ata da reunião antenor, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se dest1na a apreciar a matéria constante na 
pauta e distribui à Deputada Maria Olívia os Projetos de Lei n°s 922 e 
1.269/2000, 1.658 e 1.810/2001 , 2 .2 18, 2.234, 2.257, 2.285 e 
2.286/2002 e ao Deputado Aílton Vilela os Projetos de Lei n°s 2.327, 
2.328, 2.335, 2.340, 2.341 , 2.342. 2.355 e 2.368/2002. Passa-se à 1 a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a d1scussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação. são aprovados os Pareceres de Redação Final 
dos ProJetos de Le1 nos 922 e 1 .269/2000 (relatora: Deputada Maria 
Olív1a) . Passa-se à 2 a Fase da Ordem do D1a, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre matéria de deliberação 
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 
1.658, 1.810/2001 , 2.218. 2.234. 2.257. 2.285, 2.286/2002 (relatora : 
Deputada Maria Olívia) e 2.327, 2 .328. 2.335, 2.340, 2.341 , 2 .342, 
2.355 e 2.368/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 



parlamentares. convoca os membros da Com1ssão para a próxima 
reunião ordinána. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente- Amilcar Martins- Aílton Vilela. 

ATA DA 94" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às quatorze horas e trinta m1nutos do dia vinte e se1s de novembro 

de do1s mil e do1s, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Cristiano Canêdo, José Braga e Adelmo Carne1ro Leão. Estão 
presentes, também, os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Miguel 
Martini. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado 
Crist1ano Canêdo, declara aberta a reun1ão e, em v1rtude da 
aprovação de requerimento do Deputado José Braga, 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 destrna a discutir a aplicação das verbas 
públicas na área da saúde, bem como a fiscalização e as ações de 
tars aplicações no Estado. em acatamento às drsposições da Emenda 
à Constituição no 29 e demais normas federais pertinentes. Passa-se 
à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na 
ausência do relator, Deputado Carlos Pimenta. a Presidêncra 
redistribui o Projeto de Lei n° 2.089/2002, no 2° turno, ao Deputado 
José Braga que, estando em condições, profere seu parecer, que 
conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1 o turno. 
Faz uso da palavra, para drscutir, o Deputado M1guel Martini. 
Submetrdo a votação, o parecer é aprovado. Passa-se à 2a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a 
votação, é aprovado em turno único o Requerimento n° 3.534/2002. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvrr os seguintes 
convrdados: Ora. Mana Auxilidadora Salles Gonçalves, 
Superintendente de Planejamento da SES; Ora. Vania Maria Pinto da 
Cunha, Superintendente de Finanças da SES; Ora. Ana lvanete dos 
Santos, Procuradora-Geral de Justiça e do Minrstério Público 
Estadual; Dr. Rogério Felipetto, Coordenador do Centro de Apolo 
Operacional de Saúde- CAO -; Dr. Flávio Riani , Secretario Adjunto de 
Administração Financeira da Secretaria de Estado da Fazenda; 
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Dra.Maria do Carmo de Freitas, Inspetora de Controle Externo do 
Tribunal de Contas do Estado; Dr. Luiz Felipe Karam , Secretário 
Executivo do COSEMS; Dr. Nicodemus de Arimatéria e Silva Júnior, 
representante do Conselho Estadual de Saúde e do Sindicato dos 
Médicos e Sr. Renato Almeida de Barros, representando o Conselho 
Estadual de Saúde, os quais são convidados a tomar assento à mesa. 
A Presidência concede a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições, na ordem acima mencionada. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão. conforme consta das 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Carlos Pimenta - Chico Rafael. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO No 94/2002 
Às dezessete horas do dia vinte e seis de novembro de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio 
Pinto, Dimas Rodrigues e Hely Tarqüínio, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes. também , os Deputados Aílton Vilela e 
Olinto Godinho. O Deputado Ambrósio Pinto abre mão de presidir os 
trabalhos da Comissão e , por consenso, é indicado o Deputado Dimas 
Rodrigues para presidi-los. Havendo número regimental. o Presidente. 
Deputado Dimas Rodri gues, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do relator. 
Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação, no 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
94/2002 (relator: Deputado Ambrósio Pinto ). Cumprida a finalidade da 



reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados, 
convoca os membros desta Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Alberto Bejani, Presidente - José Milton - Ambrósio Pinto - Dimas 

Rodrigues - Agostinho Silveira. 
ATA DA 86a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Maria Olívia, Gil Pereira e Doutor Viana (substituindo este ao 
Deputado Márcio Cunha. por mdicação da Liderança do PMDB). 
membros da supracitada Com1ssão. Havendo número regimental , a 
Presidente. Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião e. em 
v1rtude da aprovação de requerimento do Deputado Gil Pereira. 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria 
constante da 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 Pres1dente mforma 
que, tendo sido concedida vista ao Deputado Pastor George, continua 
em discussão o Projeto de Lei n° 2.316/2002. Após votação, é 
aprovado o parecer pela aprovação. no 1 o turno. com as Emendas n°s 
1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça. A Presidência redistribui 
o Projeto de Lei n° 1.901 /2002 ao Deputado Doutor Viana. Submetido 
a discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação. no 1 o 
turno. Passa-se à 28 Fase da Ordem do D1a, 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 nos 3.554 e 3.555/2002. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária. 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Maria Olívia, Presidente- Pastor George - Ambrósio Pinto. 

ATA DA gga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 



CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 
Às dez horas e cmco minutos do dia vinte e sete de novembro de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 
Mana José Haueisen e os Deputados Doutor V1ana e Fáb1o Avelar 
(substituindo este ao Deputado Bené Guedes, por indicação da 
Liderança do PTB). membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, a Deputada Maria Olívia. Havendo número 
regimental . a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. 
a qual é dada por aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a aprec1ar 
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento do Projeto de Le1 
no 2.370/2002 no 1 o turno. para o qual designou o Deputado Doutor 
V1ana como relator da matéria. Esgotada a maténa destinada à 1 a 
Parte, a Presidência suspende a reunião para que se possa votar 
matéria no Plenário. Reabertos os trabalhos, passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2° turno, na forma 
do vencido em 1° turno, do Projeto de Lei no 2.158/2002 (relator: 
Deputado Doutor Viana). Tendo em vista a ausência do relator do 
ProJeto de Lei n° 2.322/2002 no 1° turno, é aprovado requerimento da 
Deputada Maria José Haueisen , retirando a matéria da pauta. Passa-
se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento dos Deputados Fábio Avelar e Alencar da 
Silveira Júnior, solicitando audiência pública para debater a 
necessidade e a conveniência da implantação da cobrança de 
pedágio para veículos livres e pesados que adentrarem as instalações 
do CEASA-MG. 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. 4 de dezembro de 2002. 
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes - Doutor Viana. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 



EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSTA DE LEI 
N° 15.327 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de novembro 
de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Amilcar Martins. José Hennque e Miguel Martin i, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número reg1mental. o Presidente •·ad 
hoc", Deputado Amilcar Martins, declara aberta a reunião e informa 
que não há ata a ser lida, por se tratar da pnme1ra reunião da 
comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o 
Presidente, o Vice-Presidente e a designar o relator, determina a 
distribuição das cédulas de votação. devidamente rubricadas. e 
solicita ao Deputado José Henrique que atue como escrutinador. 
Apurados os votos, são eleitos respectivamente Presidente e Vice-
Presidente os Deputados Amilcar Martins e Jose Henrique. O 
Presidente '·ad hoc·· proclama o resultado e declara empossado como 
Vice-Presidente o Deputado José Henrique, a quem passa a direção 
dos trabalhos. O Vice-Presidente declara empossado como 
Presidente o Deputado Amilcar Martins. a quem devolve a direção dos 
trabalhos. O Presidente eleito agradece a confiança nele depositada e 
designa como relator da matéria o Deputado João Leite. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, Informa que a próxima reun1ão será convocada por 
edital , determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Amilcar Martins, Presidente - João Leite - José Henrique. 
ATA DA 94a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às quatorze horas e trinta m1nutos do dia v1nte e sete de novembro 

de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
João Batista de Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira e José Henrique 
(substituindo o Deputado Chico Rafael, por indicação da Liderança do 
PMDB) , membros da supracitada Comissão. Estão presentes. 
também . os Deputados Márcio Kangussu e Miguel Martini. Havendo 
número regimental, o Presidente. Deputado João Bat1sta de Oliveira, 
declara aberta a reunião e, em VIrtude da aprovação de requerimento 
do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior. a qual é dada por aprovada e é subscnta pelos membros da 



Com1ssão presentes. A Presidência Informa que a reunião se 
destma a tratar de assuntos de interesse da Com1ssão e comun1ca o 
recebimento de convite do Secretário de Agricultura para assist1r à 
teleconferência "Dia do Campo na TV". O Presidente informa que 
designou, em 26/ 11 /2002, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira para 
ser relator dos Projetos de Lei n°s 2.239/2002, no 1° turno: e 
2.410/2002, em turno único. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de propos1ções da Comissão. 
Submetidos a votação. cada um por sua vez. são aprovados 
requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu. solicitando seja 
realizada audiência pública na cidade de Joaíma, a fim de se debater 
a implantação do Programa de Uso Múltiplo de Florestas Renováveis 
a partir da cultura do eucalipto; e João Batista de Oliveira, solicitando 
a realização de audiência pública para se debater o licenciamento 
ambiental . multas por descumprimento de legislação, reserva legal . 
ações do Ministério Público e da Polícia Florestal e outorga de água 
no entorno do Parque Nacional da Serra da Canastra. Cumprida a 
finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próx1ma 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Com1ssões, 4 de dezembro de 2002 . 
João Batista de Oliveira, Presidente- Doutor Viana- Kemil Kumaira. 

ATA DA 100a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas do dia vinte e oito de novembro de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lva1r 
Nogueira. Antõnio Carlos Andrada, Dilzon Melo, Luiz Fernando Fana. 
Rêmolo Aloise e José Milton (substituindo este ao Deputado Anderson 
Adauto, por indicação da Liderança do PL). Estão presentes, também, 
os Deputados Sebastião Costa, Ermano Bat1sta, Dalmo Ribeiro Silva. 
Rogério Correia e Márcio Kangussu. Havendo número regimental . o 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e. em 
VIrtude da aprovação de requerimento do Deputado Antõnio Carlos 
Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destma a apreciar a maténa 
constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do D1a, 
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições SUJeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão 
do Projeto de Resolução no 2.472/2002, é apresentada a Proposta de 
Emenda no 1, do Deputado Miguel Martini. Colocada em votação, é 
rejeitada. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação da maténa. no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antõnio Carlos Andrada). 
Após discussão e votação. é aprovado o parecer pela aprovação, no 
1 o turno, das Emendas n°s 1 e 3 e das Emendas n°s 2 e 4, 
apresentadas em Plenário, na forma das subemendas que receberam 
o no 1, e, ainda. pela aprovação das Emendas n°s 5 a 12 (relator: 
Deputado Rêmolo Aloise). Cumpnda a finalidade da reunião. a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordmana. determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Antônio Carlos Andrada -

Lu1z Fernando Faria- lva1r Nogue1ra- D1lzon Melo. 
ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
N° 15.320 

Às dez horas do dia vinte e oito de novembro de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Carlos Pimenta e Sebastião Costa (substituindo este ao 
Deputado Paulo Piau, por indicação da Liderança do PFL) , membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente 
''ah hoc··. Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a 
reunião e informa que não há ata a ser lida, v1sto ser esta a primeira 
reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina 
a eleger o Presidente. o Vice-Presidente e a designar o relator. A 
seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente 
rubricadas, e convida o Deputado Sebastião Costa para atuar como 
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos. respectivamente. para 
Presidente e Vice-Presidente os Deputados Carlos Pimenta e Jorge 
Eduardo de Oliveira. O Presidente "ad hoc", Deputado Jorge Eduardo 
de Oliveira. proclama o resultado e dá posse ao Presidente eleito. 
Deputado Carlos Pimenta, a quem passa a palavra. Este. por sua vez, 
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declara empossado o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira como 
Vice-Presidente, agradece a escolha de seu nome e designa o 
Deputado Paulo Piau 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 convocada por meio de edital, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Com1ssões. 4 de dezembro de 2002. 
Carlos Pimenta, Presidente - José Henrique - Paulo Piau - Cristiano 

Canêdo. 
ATA DA 11 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas do dia três de dezembro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista , 
Geraldo Rezende, Aílton Vilela e Doutor Viana (substituindo este ao 
Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da Liderança do PMDB). 
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 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 da pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão 
do parecer do relator, Deputado Geraldo Rezende, que conclui pela 
constitucionalidade, juridicidade e legalidade do Projeto de Lei no 
2.431 /2002 com as Emendas n°S 1 a 18, no 1° turno, o Presidente 
defere o pedido de vista do Deputado Ermano Batista. Após discussão 
e votação, é aprovado o parecer pela constitucionalidade, juridicidade 
e legalidade, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 2.458/2002 com a 
Emenda no 1 (relator: Deputado Ermano Batista). A seguir são 
aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos em 
diligências à SEHRA os Projetos de Lei n°s 2.440 e 2.462/2002 
(relator: Deputado Aílton Vilela). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
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aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres 
pela constitucionalidade. juridicidade e legalidade dos Projetos de Lei 
n°s 2.175/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela); 2.436, 2.474, 2.457 e 
2.473/2002, os três últimos com emendas que receberam o n° 1 
(relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição no 
caso dos dois primeiros). O parecer sobre o Projeto de Lei n 
2.442/2002, em turno único, deixa de ser apreciado em virtude de 
solicitação de prazo reg1mental pelo relator. Deputado Ermano Batista. 
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o parecer pela 
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei 
no 660/99 (relator: Deputado Doutor V1ana, em VIrtude de 
redistribuição). São aprovados os requerimentos que solicitam 
diligências ao autor dos Projetos de Lei n°S 2.304 e 2.402/2002 
(relator: Deputado Aílton Vilela) . Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões. 4 de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela - Ermano Batista -

Agostinho Silveira - Edson Rezende - Sávio Souza Cruz. 
ATA DA 458 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às quinze horas do dia três de dezembro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau , 
Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Edson Rezende. Rogério Correia. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Paulo P1au , declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
José Henrique. dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
os Pareceres para o 2° Turno do Projeto de Lei Complementar no 
53/2002 e para o 1 o Turno do Projeto de Lei no 2.381 /2002 e a se 
discutirem e votarem proposições da Comissão. O Pres1dente acusa o 
recebimento das seguintes propos1ções, para as qua1s des1gnou os 
relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar n° 53/2002, 



no 2° turno. e Projetos de Lei nos 2.263 e 2.331 /2002 (Deputado 
Antônio Carlos Andrada); 2.259/2002 , (Deputado João Pinto Ribeiro) ; 
2.147/2002 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 1.984/2002 (Deputado 
José Henrique), em turno único. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto 
de Lei n° 2.381 /2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O 
Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei Complementar no 53/2002 
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental 
pelo relator, Deputados Antônio Carlos Andrada. Passa-se à 3a Fase 
do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez. são aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Piau. em que 
solicita seja agendada audiência com o Dr. Antônio Augusto 
Anastasia, Coordenador da Comissão de Transição do Governo Aécio 
Neves, para acompanhar representantes da Area de Educação e 
discutir a situação dos ajudantes de serviços gerais, professores e 
demais servidores do Magistério designados, tendo em vista a 
realização de concurso público para provimento de cargos no Estado; 
Antônio Carlos Andrada, em que solicita seja encaminhado pedido de 
informações técnicas às Secretarias de Estado da Educação, de 
Recursos Humanos e Administração e da Fazenda, para subsidiar a 
apreciação do Projeto de Lei Complementar n° 53/2002. Submetidas a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovadas as 
redações finais dos Projetos de Lei n°s 1.810/2001 , 2.286, 2.327, 
2.328, 2.335, 2.355 e 2.368/2002. Cumprida a finalidade da reunião , a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau, Presidente - Amilcar Martins - Fábio Avelar - José 

Henrique. 
ATA DA 61 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia três de dezembro de dois 



mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Eduardo Brandão. Sebastião Navarro Vieira. Hely Tarqüín1o. Rogério 
Correia e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental , o Presidente. Deputado Eduardo 
Brandão. declara aberta a reunião e. em v1rtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Com1ssão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destma a apreciar a maténa constante na 
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições. para as 
quais designou os relatores citados a segu1r: Projetos de Lei n°s 
2.391 /2002, no 1° turno (Deputado Cnst1ano Canêdo); 1.390/2001 , no 
2° turno (Deputado Sebastião Navarro Vieira) ; 2.277/2002, no 2° turno 
(Deputado Antônio Andrade) e 1.543/2001 . no 1 o turno (Deputado 
Hely Tarqüín1o) . Passa-se a 18 Fase da Ordem do D1a, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação. são aprovados, cada um por sua vez. os pareceres pela 
aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Le1 n° 2.463/2002 com a 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Eduardo Brandão) e pela rejeição dos Projetos de Lei nos 
1 .001 /2000 (relator: Deputado Sebastião Na varro Vieira) e 2.280/2002 
(relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira). Passa-se à 2a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 436/99 com a Emenda 
n° 1, da ComiSSão de ConstitUIÇãO e JustiÇa (relator: Deputado 
Sargento Rodrigues) . SubmetidO a votação, é aprovado o 
Requerimento n° 3.544/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 
4/12/2002, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Com1ssões. 4 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Doutor Viana - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa - Antônio Andrada - Cristiano Canêdo. 
ATA DA 628 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 



ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 
Às nove horas e tnnta mmutos do d1a quatro de dezembro de do1s 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Eduardo Brandão, Hely Tarqüínio, Doutor Viana (substituindo este ao 
Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB) e 
Sebastião Costa (substituindo o Deputado Sebastião Navarro Vie1ra, 
por mdicação da Liderança do PFL). membros da supracitada 
Comissão. Esta presente o Deputado Antônio Carlos Andrada . 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo 
Brandão, declara aberta a reunião e, em VIrtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Hely Tarquínio. dispensa a leitura da ata 
da reunião antenor. a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, cuja 
relataria avocou a s1: emendas apresentadas em Plenário ao Projeto 
de Lei no 2.472/2002, no 1° turno. Passa-se a 1a Fase da Ordem do 
Dia. compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
propos1ções sujeitas à aprec1ação do Plenáno. O Deputado Eduardo 
Brandão determina a distribuição de avulsos do Parecer sobre as 
Emendas n°s 2 a 6 ao Projeto de Resolução n° 2.472/2002. Passa-se 
à 28 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 no 3.576/2002. Cumprida a 
finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares. desconvoca a reunião de hoje. às 14h30min, convoca 
os membros da Comissão para a reunião extraordinária de logo ma1s. 
às 15h40min, com a finalidade de se aprec1ar o Parecer sobre as 
Emendas n°s 2 a 6 ao Projeto de Resolução n° 2.472/2002 e o 
Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei no 2.439/2002, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo - Hely Tarqüínio -

Antônio Andrade - Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO N° 86/2002 



Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de 
dezembro de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Eduardo Brandão, Cristiano Canêdo e Luiz Tadeu Leite, 
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 Lu1z 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 apreciar o parecer do 
relator, em 2° turno, sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 
86/2002. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia. compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre propos1ções sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o 
parecer pela aprovação, no 2° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 86/2002 (relator: Deputado Crist1ano Canêdo). A 
Presidência suspende a reunião por cinco minutos para a lavratura da 
ata. Reabertos os trabalhos. o Presidente solicita ao Deputado Luiz 
Tadeu Leite que proceda à leitura da ata da reunião, após o que, o 
Deputado Cristiano Canêdo solici ta a dispensa da leitura da referida 
ata. Em seguida, a Presidência considera a ata aprovada e solicita 
aos Deputados que a subscrevam. Cumprida a finalidade da reunião, 
o Presidente agradece a presença dos parlamentares e encerra os 
trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente -Cristiano Canêdo- Luiz Tadeu Leite. 
ATA DA 658 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta m1nutos do dia quatro de dezembro de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Com1ssões os Deputados 
Dimas Rodrigues, Amílcar Martins e Aílton Vilela , membros da 
supracitada Com1ssão. 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 distribui ao Deputado Aílton Vilela os Projetos de Resolução 
n°s 1.465 e 1.466/2001 e 2.161/2002 , os Projetos de Le1 n°s 1.220 e 



1.310/2000. 1.400, 1.434, 1.622. 1.773 e 1.78312001 e ao 
Deputado Amilcar Martms os Projetos de Le1 nos 1.910/2001. 1.976. 
2.228, 2.298, 2.317, 2.323, 2.363, 2.367, 2.371 , 2.372 e 2.383/2002. 
Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação. são aprovados os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Resolução nos 1.465, 1.466/2001. 
2.161 /2002, dos Projetos de Lei nos 1.220, 1.310/2000, 1.400. 1.434. 
1.622. 1.773, 1.783/2001 (relator: Deputado Aílton Vilela) e 
1.910/2001, 1.976, 2.228, 2.298/2002 (relator: Deputado Am1lcar 
Mart1ns). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia. compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre maténa de deliberação 
conclusiva da Comissão. Submetidos a d1scussão e votação, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 
2.317, 2.323, 2.363, 2.367, 2.371 , 2.372 e 2.383/2002 (relator: 
Deputado Amilcar Martins). Cumprida a finalidade da reunião. a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca os 
membros da Comissão para a próxima reun1ão ordinária. determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões. 5 de dezembro de 2002. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro - Cristiano Canêdo -

Eduardo Brandão. 
ATA DA 95a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às quatorze horas e trinta e seis minutos do dia quatro de dezembro 

de do1s mil e do1s, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
João Batista de Oliveira. Kemil Kumaira e Doutor Viana (substituindo 
este ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. por indicação da 
Liderança do BPDP), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente. Deputado João Batista de Oliveira, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requenmento 
do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta; e que avocou para SI , em 
4/ 12/2002. a relatona dos Projetos de Lei n°S 2.240. 2 .241 e 
2.271 /2002 , no 2° turno; e 2.458/2002. no 1° turno. Passa-se à 1a 



Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Após d1scussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
pareceres sobre o Projeto de Lei no 2.392/2002, no 2° turno. na forma 
do vencido em 1 o turno (relator: Kemil Kumaira. red1stribuido): e no 1° 
turno. sobre o Projeto de Lei no 2.239/2002 com as Emendas n°S 1 e 
2 , da Comissão de Justiça (relator: Doutor Viana, redistribuído) . 
Cumprida a finalidade da reun1ão, 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. 5 de dezembro de 2002. 
João Batista de Olive1ra, Pres1dente - Chico Rafael - Doutor Viana -

Paulo Piau. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 68/2001 

Às quinze horas do dia quatro de dezembro de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Com1ssões os Deputados Cristiano Canêdo, 
Pastor George, Paulo Piau e Maria Olívia (substituindo este ao 
Deputado Antõnio Carlos Andrada, por indicação da Liderança do 
PSDB) . membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Pastor George, 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 2° turno, o parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 
6812001 e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1 a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a d1scussão e votação de 
pareceres sobre proposições SUJeitas à aprec1ação do Plenário. O 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 68/2001 , no 2° 
turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo 
regimental pelo relator. Deputado Paulo Piau. Cumpnda a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária do 
d1a 5/12/2002. às 09 h 30 m1n , no Plenarinho 111 , determ1na a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 



Sala das Comissões. 5 de dezembro de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Paulo P1au - Antônio Carlos Andrada. 

ATA DA 63a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

Às quinze horas e quarenta minutos do dia quatro de dezembro de 
dois mil e do1s, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Eduardo Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Hely Tarqüínio, Antônio 
Andrade, Cristiano Canêdo e Edson Rezende (substituindo este ao 
Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT). 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também . o 
Deputado Antônio Carlos Andrada. Havendo número regimental . o 
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e. 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência 1nforma que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à aprec1ação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação. no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 2.472/2002, que 
conclui pela rejeição das Emendas n°s 2 a 6 (relator: Deputado 
Eduardo Brandão) , e 2.439/2002, que conclui pela aprovação da 
matéria na forma do Substitutivo n° 1 , apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado Eduardo Brandão) . Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares. convoca os membros da Comissão para a próx1ma 
reunião ordinária. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões. 5 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo - Hely Tarqüínio -

Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA 3a REUN IÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBSRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 68/2001 

Às nove horas e trinta mmutos do d1a cinco de dezembro de dois m1l 
e dois, comparecem na Sala das Com1ssões os Deputados Cristiano 
Canêdo, Antônio Carlos Andrada e Paulo Piau. Está presente, 
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também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número 
regimental. o Presidente. Deputado Crist1ano Canêdo. declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Pastor George, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reun1ão se destma a apreciar, 
em 2° turno, o parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 
68/2001 e a se discutirem e votarem proposições da Comissão. 
Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à aprec1ação do 
Plenáno. Após discussão e votação. é aprovado o parecer pela 
aprovação. no 2° turno. na forma do vencido no 1 o turno. da Proposta 
de Emenda à Constituição no 68/2001 (relator: Deputado Paulo Piau). 
A Presidência suspende a reunião para a lavratura da ata. Reabertos 
os trabalhos, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Pastor George, a Presidência dispensa a leitura da referida ata, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. Cumpnda a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos da Com1ssão. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Paulo Piau - Antônio Carlos Andrada. 

ATA DA 101 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas do dia cinco de dezembro de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Antônio Carlos Andrada, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria e 
Rêmolo Aloise, membros da supracitada Com1ssão. Está presente, 
também, o Deputado Gil Pere1ra. 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 antenor. a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destma a aprec1ar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. José Pereira da Silva, Diretor do 
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social : 
Rinaldo Junque1ra de Barros, Secretáno de Apoio Rural e 
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Cooperativismo do Ministéno da Agricultura e José Augusto Trópia 
Reis. Secretário de Estado da Fazenda. publicados no "Diário do 
Legislativo·· do dia 28/11/2002. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes propos1ções. para as quais designou os relatores citados a 
segUir: ProJetos de Lei n°s 1.001/2000 e 2.349/2002, no 1° turno 
(Deputado Rêmolo Aloise) ; ProJeto de Lei n° 2.381 /2002, no 1° turno 
(Deputado Dilzon Melo); Projetos de Le1 n°s 2.343/2002, 1.863/2002 e 
2.344/2002 no 2° turno e 2.463/2002 no 1 o turno (Deputado I vai r 
Nogueira); e Projeto de Lei n° 2.269/2002 no 1 o turno (Deputado 
Antônio Carlos Andrada). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei no 
2.452/2002 é retirado de pauta por determinação do Presidente da 
Comissão. por não cumprir pressupostos regimentais. Após d1scussão 
e votação, são aprovados, cada um por sua vez. os pareceres pela 
aprovação. no 2° turno. dos Projetos de Le1 n°s 1 .962/2002 na forma 
original (relator: Deputado Luiz Fernando Faria); 2.326/2002 na forma 
apresentada (relator: Deputado lvair Nogue1ra) e 2.055/2002 na forma 
do Venc1do no 1 o turno (relator: Deputado Lu1z Fernando Faria): e pela 
aprovação. no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 1.001/2000 na forma 
do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 2.195/2002 na 
forma do Substitutivo n°1 apresentado (relator: Deputado Antônio 
Carlos Andrada); 2.381/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado Dilzon Melo); e 2.439/2002 
na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Just1ça 
(relator: Deputado Rêmolo Alo1se) . Os pareceres sobre os Projetos de 
Lei n°s 1 .988/2002 e 3/99, no 1 o turno, deixam de ser apreciados em 
v1rtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado 
Rêmolo Aloise. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado 
Lu1z Fernando Faria. que conclui pela re1e1ção do Projeto de Lei no 
2. 113, no 2° turno, o Presidente defere pedido de vista de sua autoria. 
Passa-se a 2 3 Fase da Ordem do Dia. compreendendo a d1scussão e 
a votação de proposições que d1spensam a aprec1ação do Plenário. O 
Requenmento n° 3.563/2002 tem sua votação adiada, atendendo- se 
a requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, aprovado pela 
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
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para a prox1ma reunião extraordinária de logo mais às 15 horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria -

Ambros1o Pinto - lvair Nogueira. 
ATA DA 648 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às onze horas do dia cinco de dezembro de dois mil e do1s. 

comparecem na Sala das Com1ssões os Deputados Eduardo Brandão. 
Sebastião Navarro Vieira , Hely Tarqüínio. Cristiano Canêdo e Rogéri o 
Correia. membros da supracitada Comissão. Estão presentes. 
também. os Deputados Antôn1o Carlos Andrada e Paulo Piau. 
Havendo número regimental , o Presidente. Deputado Eduardo 
Brandão. declara aberta a reunião e. em v1rtude da aprovação de 
requenmento do Deputado Sebastião Navarro V1e1ra . 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 destma 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. Em seguida. o Deputado Rogéno Corre1a 
formula questão de ordem em que questiona a validade da referida 
reunião, argumentando que a pauta não foi liberada com antecedência 
de 24 horas. Na oportunidade, o Presidente argumenta que a matéria 
constante na pauta se encontra em tramitação sob regime de 
urgência. Na fase de discussão, o Presidente. relator do ProJeto de 
Resolução n° 2.472/2002. determina a distribuição de avulsos aos 
membros da Comissão. Cumprida a final idade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca os 
membros da Comissão para reuinão extraordinana na mesma data. às 
17h20min, para apreciação do parecer sobre o Projeto de Resolução 
no 2.472/2002, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Antônio Andrade - Antônio Carlos 

Andrada- Cristiano Canêdo- Sebastião Navarro Vieira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 



PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 2.472/2002 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

5-1 2 

De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de 
Resolução no 2.472/2002 tem por objeto delegar ao Governador do 
Estado atribuição para elaborar leis delegadas dispondo sobre a 
estrutura das administrações direta e indireta do Poder Executivo, nos 
termos que menciona. 

Aprovada em 1 o turno. com a Emenda n° 1. vem a proposição a esta 
Comissão para receber parecer, em atenção ao que dispõe o art. 189 
do Regimento Interno. 

Este parecer apresenta em anexo, como parte integrante, a redação 
do vencido. 

Fundamentação 
Ao encaminhar a esta Casa mensagem solicitando delegação de 

poderes para elaborar le1s delegadas destinadas a proceder a 
alteração da estrutura da administração do Poder Executivo, o 
Governador fundamentou sua pretensão na necessidade de se 
promover uma racionalização desta estrutura. 

Vários motivos tornam tal racionalização necessária e urgente. 
Em primeiro lugar. à medida que a consciência democrática dos 

cidadãos se aprimora, eles passam a dirigir demandas cada vez mais 
exigentes ao Estado, cobrando da máquina pública maior eficiência. 
Por isso mesmo, o aparelho estatal tem que ser aprimorado, tendo-se 
como objetivo otimizar a eficácia de suas ações e maximizar o retorno 
do investimento público, de forma que recursos escassos possam ser 
geridos com competência. para propiciar ao povo o maior bem-estar 
possível. 

Os princípios da administração contemporânea apontam para 
organizações ágeis, enxutas e flexíveis como o meio de fazer face ao 
crescimento das solicitações conjugado com a dificuldade crescente 
na obtenção de meios. 

Por isso mesmo, Minas necessita, sem demora, de um choque de 
gestão. Isso se obtém tanto com a racionalização administrativa como 
com a valorização do capital humano do Estado. Aliás, a primeira é 
condição para a segunda. Num aparelho estatal arcaico, suscetível a 



todo tipo de influência, presa fácil do corporativismo e do 
patrimonialismo, não há espaço para a promoção dos quadros 
funcionais que primam pela competência e pelo compromisso com a 
causa pública . 

Um outro motivo que exige urgência na racionalização de nossa 
máquina estatal nos é dado pelos números que retratam as finanças 
do Estado. Agora mesmo, ao analisarmos a Lei do Orçamento Anual 
para o próximo exercício, todos nós estamos tendo a oportunidade de 
tomar consciência de uma situação preocupante que, se não for 
corretamente equacionada, levará à ingovernabilidade e à falência de 
Mmas Gerais. 

A lei delegada, dada a Simplicidade de seu processo de tram1tação, 
tem sido utilizada pelos governantes sempre que a realidade pede 
respostas rápidas. Quando o Legislativo impõe limites seguros à 
delegação, esse mstrumento se faz perfeitamente adequado a prát1ca 
democrática, embora nunca seja demais advertir para o fato de que 
deve ser utilizado com parcimônia e em casos de real necessidade. 

No caso concreto, cumpre ressal tar que o projeto de resolução em 
análise não concede todos os poderes solicitados na mensagem 
governamental, mas reduz a concessão aos exatos termos permitidos 
pela Constituição mineira. 

Não são dados ao Governador, por exemplo, poderes para criar, 
incorporar, transferir ou extinguir entidades da administração indireta. 

Por último, cumpre destacar que a Emenda n° 1 suprime do texto o 
dispositivo que faculta ao Chefe do Executivo realocar atividades e 
programas no âmbito daquele Poder. bem como remanejar dotações 
orçamentárias, uma vez que tais ações se situam no âmbito daquelas 
que a Carta mineira arrola como indelegáveis. 

Conclusão 
Dadas essas razões. somos pela aprovação do Projeto de 

Resolução n° 2.472/2002 na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Sebastião Navarro Vieira -

Antônio Carlos Andrada - Antônio Andrade. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.472/2002 
Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis 
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delegadas dispondo sobre a estrutura da administração direta e 
indireta do Poder Executivo, nos termos que menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica concedida ao Governador do Estado delegação de 

atribuição para proceder à racionalização da estrutura administrativa 
do Poder Executivo, sem abertura de créditos especiais e com 
poderes limitados a: 

I - criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, 
inclusive autônomos, ou unidades da administração direta, bem como 
modificar a estrutura orgânica das entidades da administração 
indireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações; 

11 - criar, transformar e extinguir cargos em comissão e funções de 
confiança dos órgãos e entidades a que se refere o inciso I deste 
artigo, alterar-lhes as denominaçôes e atribuições, definir a natureza 
de seu recrutamento e fixar-lhes os vencimentos, observados os 
parâmetros da atual sistemática; 

111 -alterar as vinculações das entidades da administração indireta. 
Art. 2° - A delegação de atribuição constante nesta resolução 

estende-se até a data de 31 de janeiro de 2003. 
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revo~am-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.220/2000 
Dispõe sobre o licenciamento ambiental de estabelecimentos 

situados às margens de rodovia no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A instalação, às margens de rodovia no Estado, de posto de 

gasolina. oficina mecânica, borracharia, acampamento de construtora, 
ponto de parada de ônibus intermunicipal ou interestadual, garagem 
de empresa transportadora de carga ou de passageiros, restaurante , 
motel, lanchonete ou outro estabelecimento que possa gerar esgoto, 
resíduo sólido, óleo ou graxa depende de licenciamento do órgão de 
controle ambiental competente. 

Parágrafo único - O estabelecimento de pequeno porte e baixo 
potencial poluidor poderá ser dispensado do licenciamento de que 
trata o "caput", conforme dispuser o Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM. 

Art. 2° - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1 o existentes na 
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data de publicação desta lei submeter-se-ão a licenciamento 
corretivo, nos termos da legislação aplicável. no prazo de cento e 
oitenta d1as contados da data da regulamentação desta lei. 

Art. 3 - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às 
penalidades previstas na legislação ambiental. 

Art. 4 - Esta le1 sera regulamentada no prazo de noventa d1as 
contados da data de sua publicação. 

Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.310/2000 
Cria o Programa Mineiro de Incentivo ao Cult1vo da Mamona - PRO-

MAMONA. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s decreta: 
Art. 1 - Fica criado, no âmbito do Fundo Estadual de 

Desenvolvimento Rural- FUNDERUR -. de que trata a Lei n 11.744. 
de 16 de janeiro de 1995, o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo 
da Mamona- PRÓ-MAMONA . 

Art . 2 - São objetivos do programa: 
I -estimular o cultivo da mamona e o desenvolvimento de tecnologia 

aplicável à exploração de sua cu ltura; 
li- contribuir para a formação de um pólo ríc1no-qu1m1co no Estado; 
111- propiciar o aumento de renda e a geração de empregos no meio 

rural; 
IV - oferecer ao produtor e a seus familiares uma opção de 

exploração econômica da propnedade rural, na qual se integrem a 
pesquisa, a assistência técnica e o amparo financeiro e gerencial à 
cadeia produtiva da mamona. 

Art. 3 - Compete ao Poder Executivo, na administração e 
coordenação do Programa: 

I -definir e homologar as áreas de produção; 
11 - incentivar a produção. a industnalizaçâo e a exportação, bem 

como o desenvolvimento técnico e econômico do setor; 
111 -desenvolver pesquisas, experimentos e atividades que v1sem à 

melhoria da cultura da mamona e da qualidade dos produtos 
derivados; 

IV - divulgar o Programa e os produtos; 
V - promover entendimentos com as instituições f1nance1ras que 
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atuam no Estado, com vistas à criação de linhas de crédito especial 
destinadas ao investimento, custeio e modernização da cadeia 
produtiva da mamona, além daquelas disponíveis no âmbito do 
FUNDERUR; 

VI - manter convênios e acordos de cooperação técnica com órgãos 
e instituições oficiais e privados, visando a estabelecer parcerias e 
ações integradas para a solução de problemas intrínsecos à atividade. 

Parágrafo único - As ações governamentais relativas à implantação 
e ao acompanhamento do PRÓ-MAMONA serão coordenadas pela 
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
SEAPA -. e contarão com a participação de representantes dos 
produtores e trabalhadores rurais. bem como de empresas e 
instituições públicas e privadas, integrantes da cadeia produtiva da 
mamona. 

Art. 4 - As condições operacionais de financiamento serão 
negociadas e discutidas pela coordenação do Programa com os 
agentes financeiros antes do início de cada safra, devendo-se 
considerar a rentabilidade da atividade e as condições sociais e 
econômicas dos mutuários. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7 - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.400/2001 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter a Romualdo Mongarde o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter a 

Romualdo Mongarde o imóvel constituído de área com 1 O.OOOm2 (dez 
mil metros quadrados), situado na localidade denominada Palmeiras, 
Município de Patrocínio do Muriaé, registrado sob o n 16.433, a fls. 
134 do Livro 3-X, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Muriaé. 

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.434/2001 
Autoriza o Poder Executivo a classificar o grupo sangüíneo e o fator 
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Rh juntamente com o ··exame do pezinho" e dá outras providências. 

A Assembléia Leg1slativa do Estado de Minas Gera1s decreta: 
Art. 1 - O Estado oferecerá gratuitamente a realização do exame 

para determinação do fator Rh e do grupo sangüíneo de recém-
nascidos e fornecerá documento com os dados obtidos no exame. 

Parágrafo ún1co - A coleta do sangue para a realização do exame a 
que se refere o "caput'· será efetuada simultaneamente a do matenal 
para a realização da triagem metabólica para diagnóstico da 
feni lcetonúria e do hipotireoidismo congênito- '·exame do pezinho" - , 
de que trata a Lei na 11 .619, de 4 de outubro de 1994. e para 
diagnostico da deficiência de alfa-1-antitnps1na, conforme a Lei n~ 

12.504, de 30 de maio de 1997. 
Art. 2 - O Poder Executivo divulgará informações sobre a 

importância, a forma e os loca1s de realização do exame de que trata 
esta lei. 

Art. 3 - Ficam criados, no Quadro Espec1al de Pessoal da 
Secretaria de Estado da Saúde, para compor a estrutura da Diretona 
Regional de Saúde a que se refere o art. 2 da Lei nc 14.443, de 18 de 
novembro de 2002 , os seguintes cargos em comissão: 

I - um cargo de Diretor I, código MG-06, de recrutamento amplo, 
com carga horária de oito horas diárias; 

11 - oito cargos de Assistente de Atividade de Saúde, código AS-43, 
de recrutamento amplo, com carga horária de oito horas diárias; 

111 - cinco cargos de Assessor I, código AS-01, de recrutamento 
amplo, com carga horária de seis horas diárias; 

IV - dez cargos de Assistente Administrativo, cód1go EX-06, sendo 
oito de recrutamento amplo e dois de recrutamento limitado, com 
carga horária de seis horas diárias; 

V - nove cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, sendo sete de 
recrutamento amplo e dois de recrutamento limitado, com carga 
horána de seis horas diánas. 

Art. 4° - O inciso 11 do art. 5 e o inciso 11 do art. 6 da Lei n 14.361 . 
de 19 de julho de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 5 - ( ... ) 
11 - oito cargos de Assistente de Atividade de Saúde. código MG-43, 

símbolo AS-43, de recrutamento amplo, com carga horána de oito 
horas diárias; 



( ... ) 
Art. 6 - ( ... ) 
11- oito cargos de Assistente de Atividade de Saúde, código MG-43, 

símbolo AS-43, de recrutamento amplo, com carga horária de oito 
horas diárias;''. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
cento e oitenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6° - As despesas com a execução desta lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria. 

Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 8- - Revogam-se as disposições em contrário. 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.465/2001 
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício 

de 1998. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art . 1 - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de 

Minas Gerais referentes ao exercício de 1998. 
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.466/2001 
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício 

de 1999. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de 

Minas Gerais referentes ao exercício de 1999. 
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.622/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carlos Chagas 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 

Carlos Chagas o lote de n 2 da Rua Major João Gomes Euzébio, 
esquina com a Travessa Braga, situado nesse Município. registrado 
sob o no 2.386, a fls. 281 do Livro 2-G, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Carlos Chagas. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-

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



se à Implantação de biblioteca pública. 
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 s1do dada a destinação 
prevista no art . 1 . 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 ~ - Revogam-se as dispos1çôes em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N ' 1.634/2001 
Institui política estadual de prevenção do diabetes e de assistência 

integral à saúde da pessoa portadora da doença. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O poder público adotará política de prevenção do diabetes 

e de assistência integral a pessoa portadora da doença. em qualquer 
de suas formas , incluído o tratamento dos problemas de saúde com 
ela relacionados. 

Art. 2 c - São diretrizes da política a que se refere o art. 1 : 
I - a universalidade, a integralidade. a eqüidade, a descentralização 

e a participação da sociedade na definição e no controle das açôes e 
dos serviços de saúde, nos termos da Constituição Federal, da 
Constituição Estadual, do Código de Saúde do Estado de Mmas 
Gerais e das leis reguladoras; 

11 - a ênfase nas açôes coletivas e preventivas, na promoção da 
saúde e da qualidade de vida, na multidisciplinaridade e no trabalho 
Intersetorial em equipe; 

111 - o desenvolvimento de instrumentos de informação, análise, 
aval1ação e controle por parte dos serviços de saúde, abertos à 
participação da sociedade; 

IV - o apoio ao desenvolvimento c1entífico e tecnológico voltado 
para o enfrentamento e o controle do diabetes, dos problemas com ele 
relacionados e de seus determinantes, ass1m como à formação 
permanente dos trabalhadores da rede de serviços de saúde; 

V - o direito às medicaçôes, aos instrumentos e aos materiais de 
auto-aplicação e autocontrole, visando a garantir a maior autonomia 
possível por parte do usuario. 

Art. 3 o - Esta lei será regulamentada pelo Poder ExecutiVO no prazo 
de noventa dias contado da data publicação desta lei . 

Art. 4 n - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N'" 1.773/2001 
Autonza o Poder Executivo a doar ao Município de Faria Lemos o 

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

Faria Lemos o imóvel, e respectivas benfeitorias. com área de 
1.070,84m' (mil e setenta vírgula oitenta e quatro metros quadrados) , 
localizado na Rua Dr. José Cláudio Valadão Ferraz. 228, nesse 
Município, reg1strado sob o n 430, a fls. 103 do Livro 3, no Cartóno de 
Registro de Imóveis da Comarca de Carangola. 

Parágrafo unico - O imóvel descrito no ··caput" deste artigo destina-
se à instalação de centro histórico-cultural. 

Art . 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, fmdo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 . 

Art. 3" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 4 - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N~ 1.783/2001 
Altera a redação dos arts. 1 e 3 da Le1 no 13.162, de 20 de janeiro 

de 1999, que dispõe sobre a composição da frota oficial de ve1culos 
do Estado e estabelece incentivo fiscal. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 -Os arts. 1 o e 3° da Lei n ) 13.162, de 20 de janeiro de 1.999, 

passam a v1gorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 - A frota oficial de veículos do Estado será composta 

preferencialmente por unidades mov1das a combustível proveniente de 
fonte renovavel. 

Parágrafo único - Será permitida ao Estado a aquisição de veículo 
movido por combustível proveniente de fonte não renovável , 
excepcionalmente, em momentos de baixa oferta das unidades a que 
se refere o '·caput" deste artigo. 

( . .. ) 
Art. 3 - Na concessão de incentivo fiscal ou subvenção econômica 

a pessoa física para aquis1çao de veículo leve, será observada a 
política de incentivo à aquisição de carro movido a álcool ou outro 



combustível de fonte renovável. 
§ 1 - É dispensada a observância da política a que se refere o 

··caput" deste artigo: 
I - se a compra for efetuada por portador de deficiência física; 
11 - se o mercado não oferecer veículo com capacidade de 

motorização de até 1.000cm3 (mil centímetros cúbicos) movido a 
combustível proven1ente de fonte renovável. 

§ 2" - Inexistindo a oferta necessária de ve1culos de fonte renovável 
e em casos especiaiS, poderá ser autorizada, mediante 
fundamentação, a concessão de incentivo fiscal e subvenção 
econômica para a aquisição de veículo mov1do a combust1vel de 
outras fontes. 

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário. 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO W 1.802/2001 
Estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro 

parlamentar e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Mtnas Gerais aprova: 

Capítulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1 - No exercício do mandato, o Deputado atenderá às 
prescrições constitucionais e às contidas nesta resolução, sujeitando-
se aos procedimentos disciplinares nela previstos. 

Art. 2° - Consideram-se incompatíveis com a ét1ca e o decoro 
parlamentar: 

I -o abuso de prerrogativa constitucional ou legal; 
11 - a inobservância das vedações do art. 57 da Constituição do 

Estado, diretamente ou por intermédio de terceiros; 
111- a percepção de vantagem indevida; 
IV - a prática de irregularidade no desempenho do mandato ou de 

encargo dele decorrente, compreendidos: 
a) o ato que atente contra a dignidade da investidura. do Poder 

Legislativo e das instituições democráticas; 
b) a promoção de interesse contrário aos fins do poder público; 
c) a ausência, em cada sessão legislativa ordinária, à quinta parte 

das reuniões ordinárias de caráter deliberativo da Assembléia ou da 
comissão permanente de que o Deputado seja membro, salvo nos 



casos de licença ou de missão autorizada; 
d) a concessão de auxílio ou subvenção. em qualquer rubrica 

orçamentária, a entidade de que participe o Deputado ou parente seu, 
consangüíneo ou afim , até o terceiro grau; 

e) a ofensa física ou moral a Deputado, a servidor do Poder 
Legislativo ou a qualquer outro cidadão, nas dependências da 
Assembléia; 

f) a prática de fraude que, por qualquer meio ou forma, comprometa 
o regular andamento dos trabalhos legislativos, com a finalidade de 
alterar o resultado de deliberação; 

g) a omissão intencional de informação relevante ou a prestação 
intencional de informação falsa nas declarações de que trata o art. 8 
desta resolução; 

h) o uso do poder e das prerrogativas do cargo para constranger ou 
aliciar qualquer pessoa, com o fim de obter favorecimento; 

i) a revelação do conteúdo de debate ou deliberação que a 
Assembléia ou comissão hajam resolvido manter secreto; 

j) a revelação de informação ou documento oficial de caráter 
reservado de que tenha tido conhecimento na forma regimental ; 

I) o uso de verba de gabinete em desacordo com os princípios 
f1xados no "caput" do art . 13 da Constituição do Estado; 

m) a fraude, por qualquer meio ou forma, do registro de presença a 
reunião de Plenário ou de comissão. 

Capítulo 11 
Da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar 

Art. 3 - Fica instituída a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. 
composta de sete membros titulares e igual número de suplentes, 
designados para mandato de dois anos, coincidente com o da Mesa 
da Assembléia, observado o princípio da proporcionalidade partidária 
e o rodízio entre partidos políticos ou blocos parlamentares não 
representados na Comissão. 

§ 1 - Não poderá ser membro da Comissão o Deputado: 
I - submetido a processo disciplinar em curso, por ato atentatório ao 

decoro parlamentar ou com este incompatível; 
11 - que tenha recebido, na legislatura. penalidade disciplinar de 

suspensão de prerrogativa regimental ou de suspensão temporária do 
exercício do mandato, da qual se tenha o registro nos anais ou 



arquivos da Casa. 
§ 2 - Os Líderes partidários encaminharão a Mesa, nos meses de 

fevereiro e março, na primeira e na terceira sessões legislativas de 
cada legislatura, os nomes dos Deputados Indicados para integrar a 
Comissão, em número correspondente ao dobro das vagas que 
couberem ao seu partido. 

§ 3c - As indicações a que se refere o paragrafo anterior serão 
acompanhadas da documentação atualizada de cada Deputado 
indicado, na forma do art. 8" desta resolução. 

§ 4° - O recebimento de representação contra membro da Comissão 
por mfringência dos preceitos estabelecidos por esta resolução, com 
prova inequívoca da veracidade da acusação. const1tui causa para 
seu imediato afastamento. determinado de ofício pelo Presidente da 
Comissão. perdurando até a dec1são f1nal sobre o caso. 

Art. 4 - Compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar: 
I - zelar pela observância dos prece1tos estabelecidos nesta 

resolução: 
11 - auxiliar o Presidente na manutenção do decoro, da ordem e da 

disciplina no âmbito da Assembléia; 
111 - apresentar projeto de lei. projeto de resolução ou outra 

proposição atinente à matéria de sua competência, bem como 
promover a consolidação das normas contidas nesta resolução: 

IV - instruir processo contra Deputado e elaborar projeto de 
resolução que importe sanção ética que deva ser submetida ao 
Plenário: 

V - elaborar parecer sobre a conveniência de a Assembléia sustar 
processo instruído contra Deputado pelo Poder Judiciário, nos termos 
do art. 53 da Constituição da República, com a redação dada pela 
Emenda à Constituição n 35. de 20 de dezembro de 2001; 

VI - responder a consulta da Mesa, de com1ssão ou de Deputado 
sobre matéria de sua competênc1a; 

VIl - observar o cumprimento da proibição de porte de arma. tendo 
poder para revistar e desarmar; 

VIII - designar um de seus membros para participar. na Comissão 
de Constituição e Justiça, do exame das maténas a que se refere o § 
1 do art. 53 do Regimento Interno da Assembléia ; 

IX- designar um de seus membros para participar, na Comissão de 
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Constituição e Justiça. do exame da matéria de que trata o inciso 111 
do§ 1 =do art. 59 do Regimento Interno da Assembléia. 

Art. 5° - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar observará, 
quanto à organização interna e à ordem de seus trabalhos, as 
disposições regimentais relativas ao funcionamento das comissões, 
incluídas as normas relativas à eleição de seu Presidente. 

§ 1 o - Os membros da Comissão observarão, sob pena de imediato 
desligamento e substituição, a discrição e o sigilo inerentes à natureza 
de sua função. 

§ 2° - Será automaticamente desligado da Comissão o membro que 
deixar de comparecer , sem justificativa, a três reuniões ou, ainda que 
justificadamente, a mais de seis reuniões, na mesma sessão 
legislativa. 

§ 3 o - As deliberações da Comissão serão tomadas por maioria 
absoluta. 

§ 4° - A Comissão terá poder de investigação próprio da autoridade 
judicial , além de outros previstos em lei e no Regimento Interno da 
Assembléia. 

§ s= - Aplicam-se ao Presidente da Comissão as disposições 
contidas na Deliberação no 1 .389, de 6 de fevereiro de 1997, relativas 
ao Corregedor da Assembléia . 

§ 6° - Os membros da Comissão não serão remunerados pelo 
exercício da função. 

§ 7° - A Comissão contará com o assessoramento do corpo técnico 
da Assembléia . 

Capítulo 111 
Da Ouvidoria Parlamentar 

Art. 6° - Fica criada a Ouvidoria Parlamentar, composta por um 
Ouvidor-Geral e um Ouvidor Substituto, designados dentre os 
Deputados pelo Presidente da Assembléia para mandato de dois 
anos, coincidente com o da Mesa, vedada a recondução. 

Art. r - Compete à Ouvidoria Parlamentar: 
I - receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as 

reclamações ou as representações de pessoa física ou jurídica 
referentes a membro da Assembléia ; 

11 - propor à Mesa medidas necessárias à regularidade dos 
trabalhos legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento 



da organização da Assembléia; 
111 - solicitar à Mesa que encaminhe ao Tribunal de Contas do 

Estado. à Polícia Federal , ao Ministério Público ou a outro órgão 
competente as denúncias recebidas que necessitem de 
esclarecimentos. 

Capítulo IV 
Dos Documentos Obngatónos 

Art. 8 - O Deputado apresentará à Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar, no prazo de quinze d1as contados do recebimento da 
solicitação, os seguintes documentos, para fins de ampla 
investigação, divulgação e publicidade: 

I - cópia das declarações de imposto de renda e de bens do 
Deputado, do cônjuge ou companheiro e dos filhos. bem como das 
pessoas jurídicas sob seu controle direto ou 1nd1reto. referentes aos 
últimos cinco anos; 

11 - cópia das certidões de registro imobiliáno dos bens do 
Deputado, do cônjuge ou companheiro e dos filhos. bem como de 
pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto. 

Parágrafo único - Caberá à Comissão deliberar sobre a 
conveniência da publicação e da divulgação dos documentos refendos 
neste artigo. 

Capítulo V 
Das Penalidades 

Art. go - O Deputado que praticar ato incompat1vel com a ética e o 
decoro parlamentar estará sujeito às seguintes penalidades: 

I - censura verbal ; 
11 - censura escrita, publicada no órgão oficial dos Poderes do 

Estado e transcrita nos anais da Casa; 
111 - suspensão de prerrogativas regimentais: 
IV - impedimento temporário do exercício do mandato, não 

excedente a trinta dias; 
V - perda do mandato. 
Parágrafo ún1co - Em qualquer das hipóteses, será assegurado ao 

acusado o direito de ampla defesa. 
Art . 1 O - A censura verbal sera aplicada pelo Presidente da 

Assembléia ou de comissão. no exercício do poder de polícia, ao 
Deputado que perturbar a ordem da reunião ou prat1car ato que infnnja 



as regras de boa conduta nas dependências da Assembléia. 
Art. 11 - A censura escrita será aplicada pela Comissão de Ética e 

Decoro Parlamentar ao Deputado que incorrer em qualquer das 
vedações previstas no art. 2 desta resolução. 

Art. 12 - A suspensão de prerrogativa regimental será aplicada pelo 
Plenário da Assembléia , por proposta da Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar, ao Deputado que: 

I - praticar transgressão grave ou reiterada a preceito constitucional 
ou regimental e que tenha sido punido, anteriormente, com a censura 
escrita; 

11 - incorrer em qualquer das vedações das alíneas "f". "i". "j" e "I" do 
inciso IV do art. 2 desta resolução. 

Parágrafo único - São passíveis de suspensão as seguintes 
prerrogativas: 

a) usar a palavra. em reunião de Plenário, no horário destinado ao 
Grande Expediente ou à terceira parte da reunião ordinária; 

b) encaminhar discurso para publicação no "Diário do Legislativo"; 
c) candidatar-se a cargo de membro da Mesa ou de Presidente ou 

Vice-Presidente de comissão ou nele permanecer; 
d) ser designado relator de proposição em comissão ou no Plenário. 
Art. 13 - O impedimento temporário do exercício do mandato será 

imposto ao Deputado que: 
I - praticar transgressão grave ou reiterada a preceito constitucional 

ou regimental e que tenha sido punido, anteriormente, com a 
suspensão de prerrogativa regimental; 

11- incidir em qualquer das vedações previstas nas alíneas "g", "h" e 
"m" do inciso IV do art. 2° desta resolução: 

111 - faltar, sem motivo justificado, a um quinto das reuniões 
ordinárias de caráter deliberativo, na mesma sessão legislativa 
ordinária ou extraordinária. 

Art . 14 -Será punido com a perda do mandato o Deputado que: 
I - praticar transgressão grave ou reiterada a preceito constitucional 

ou regimental e que tenha sido punido. anteriormente, com o 
impedimento temporário do exercício do mandato; 

11 - incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos incisos 111. IV, 
V e VI do art. 58 da Constituição do Estado; 

111 - incorrer em qualquer das hipóteses previstas no inciso 11 e na 



alínea "d" do inciso IV do art. 2 desta resolução. 
Capítulo VI 

Do Processo Disciplinar 
Art. 15 - As censuras verbal e escrita serão aplicadas. 

respectivamente, nos termos dos arts. 1 O e 11 desta resolução, de 
ofício ou mediante provocação de Deputado, após ouvido o Deputado 
transgressor. 

§ 1 o - Na hipótese prevista no ''caput" deste artigo, poderá o 
Deputado punido recorrer à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar 
no prazo de setenta e duas horas contado da ocorrência da punição. 

§ 2" - O prazo para julgamento do recurso de que trata o § 1 o será 
de quinze dias contados de seu recebimento. 

§ 3° - Caso o recurso seja julgado procedente, será feita retratação, 
a ser registrada em ata, na primeira reunião ordinária de Plenário ou 
de comissão subseqüente à decisão. 

Art. 16 - A penalidade de suspensão de prerrogativa regimental será 
decidida pelo Plenário, em escrutínio secreto e por maioria simples, 
mediante provocação da Mesa ou da Comissão de Ét1ca e Decoro 
Parlamentar, observado o seguinte: 

I - qualquer cidadão é parte legítima para representar junto à 
Ouvidoria Parlamentar, especificando os fatos e as respectivas 
provas; 

11 - recebida a representação nos termos do inciso I, verificada a 
ocorrência dos fatos e as respectivas provas, o Ouvidor-Geral a 
encaminhará à Comissão, cujo Presidente instaurará o processo e 
designará relator, nos termos do art. 20 desta resolução; 

111 - instaurado o processo, a Comissão promoverá a apuração 
sumária dos fatos , assegurando ao representado ampla defesa e 
providenciando as diligências necessárias, no prazo de trinta dias; 

IV - ao final da apuração, a Comissão emitirá parecer concluindo 
pela procedência ou improcedência da representação, e determinará 
seu arquivamento ou proporá a aplicação da penalidade de que trata 
este artigo, hipótese esta em que o parecer será encaminhado à Mesa 
e, uma vez lido no Expediente, será publicado e distribuído em 
avulsos para inclusão na ordem do dia. 

§ 1 o - A penalidade a que se refere o "caput" poderá incidir sobre 
todas as prerrogativas referidas no parágrafo único do art. 12 desta 



resolução ou apenas sobre algumas, a juízo da Comissão, que 
deverá fixar seu alcance, considerando a atuação parlamentar 
pregressa do acusado, os motivos e as conseqüências da infração 
cometida. 

§ 2c - Em qualquer dos casos, a suspensão não se estenderá por 
mais de seis meses. 

Art. 17 - A penalidade de impedimento temporário do exercício do 
mandato será decidida pelo Plenário, em escrutínio secreto e por 
maioria simples, mediante provocação da Mesa ou da Comissão de 
Ética e Decoro Parlamentar. 

Parágrafo único - Na hipótese de infração do inciso 111 do art. 13 
desta resolução, a sanção será aplicada pela Mesa, de ofício ou por 
provocação de Deputado, observado o disposto no parágrafo único do 
art. go desta resolução. 

Art. 18 - A perda do mandato será decidida pelo Plenário, em 
escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos, mediante iniciativa 
da Mesa. 

Parágrafo único - Na hipótese de ocorrência do disposto nos incisos 
111 , IV e V do art. 58 da Constituição do Estado, a sanção será aplicada 
pela Mesa, de ofício ou por provocação de Deputado, observado o 
disposto no parágrafo único do art. go desta resolução. 

Art. 19 - A representação contra Deputado por ato sujeito à pena de 
impedimento temporário do exercício do mandato ou de perda do 
mandato será inicialmente encaminhada pela Mesa à Comissão de 
Ética e Decoro Parlamentar, salvo quando o processo tiver origem na 
própria Comissão. 

Art. 20 - Recebida a representação. a Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar adotará os seguintes procedimentos: 
I- designará como relator um de seus membros efetivos e, no prazo 

de quarenta e cinco dias contados do recebimento da representação, 
promoverá a apuração dos fatos e das responsabilidades; 

11 - encaminhará, no dia do recebimento, cópia da representação ao 
Deputado acusado, que terá o prazo de dez dias para apresentar 
defesa escrita e provas; 

111 - esgotado o prazo previsto no inciso 11 sem apresentação de 
defesa, o Presidente da Comissão nomeará defensor dativo para 
oferecê-la, concedendo-lhe igual prazo; 



:;:;lJ 
IV - apresentada a defesa, procederá às diligências necessárias 

e à instrução probatória, proferindo, em seguida, parecer que 
concluirá pela procedência ou pelo arquivamento da representação, 
em prazo não excedente ao previsto no inciso I deste artigo. 

§ 1 c - Será observada, na designação para a relataria , a alternância 
entre os membros efetivos da Comissão, em ordem decrescente de 
idade, iniciado o processo pelo mais idoso. 

§ 2" - A relataria não poderá recair sobre Deputado filiado ao 
mesmo partido político daquele a quem se refere a representação. 

§ 3" - Ocorrendo o impedimento a que se refere o § 2 deste artigo, 
o Deputado impedido será substituído por aquele que o suceder 
imediatamente na ordem estabelecida no § 1 e assum1ra o seu 
posicionamento na ordem de distribuição de matérias. 

Art. 21 - Caso conclua pela procedência da representação, a 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar proporá projeto de 
resolução que declare o impedimento temporário do exercício do 
mandato ou encaminhará o processo à Comissão de Constituição e 
Justiça, se o ato for passível de pena de perda do mandato. 

§ 1 c - A Comissão de Constituição e Justiça examinará a legalidade 
e a constitucionalidade do processo e emitirá parecer no prazo de 
cinco reuniões ordinárias contadas do seu recebimento. 

§ 2° - É facultada à Comissão de Constituição e Justiça a oitiva do 
acusado ou de seu advogado para esclarecimento ou informação 
adicional à defesa, observado o prazo fixado no § 1 c deste artigo. 

§ 3° - Concluída a tramitação nas Comissões de Ética e Decoro 
Parlamentar e de Constituição e Justiça, será o processo 
encaminhado à Mesa da Assembléia , para que exerça a atribuição 
conferida pelo § 2° do art. 58 da Constituição do Estado, no prazo de 
dez dias. 

§ 4° - O projeto de resolução apresentado pela Mesa da Assembléia 
será recebido na primeira reunião ordinária que se seguir , publicado 
no "Diário do Legislativo" e distribuído em avulsos para inclusão em 
ordem do dia. 

§ 5° - A renúncia de Deputado submetido a processo que tenha 
como penalidade a perda do mandato terá seus efeitos suspensos até 
que sejam concluídas as deliberações previstas nos §§ 2° e 3 " do art . 
58 da Constituição do Estado. 
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Art. 22 - É facultado ao Deputado, em qualquer caso. constituir 

advogado para sua defesa, o qual poderá atuar em todas as fases do 
processo. 

Art. 23 - Qualquer Deputado, cidadão ou partido político com 
assento na Assembléia poderá encaminhar à Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar representação contra Deputado pela prática dos 
atos de que trata o art. 2o desta resolução. 

§ 1 - Não será recebida representação não fundamentada. 
§ 2 - Somente será recebida denúncia anônima se acompanhada 

de documento comprobatório ou evidências que justifiquem a 
instauração de procedimento investigatório. observado o § 3° do art. 
5" desta resolução. 

§ 3 - Recebida a representação, a Comissão promoverá a 
apuração dos fatos, nos termos do art. 20 desta resolução. 

§ 4 - Poderá a Comissão, independentemente de representação. 
promover a apuração referida no § 3n deste artigo. 

Art. 24 - O Deputado acusado por outro da prática de ato que 
ofenda a sua honra poderá requerer ao Presidente da Assembléia ou 
ao da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar a determinação de 
providências para apurar a veracidade da argüição e, provada a 
improcedência da acusação, a imposição do ônus da retratação ao 
Deputado ofensor, em reunião ordinária. 

§ 1 - A apuração de que trata o "caput" deste artigo será feita no 
prazo de trinta dias contados do recebimento do requerimento do 
ofendido. 

§ 2° - Compete à Comissão proceder à apuração. assegurada a 
oitiva do ofensor e do ofendido, observado o disposto no parágrafo 
único do art. go desta resolução. 

§ 3° - Independentemente da retratação. será publicada, no órgão 
oficial dos Poderes do Estado e no periódico de maior circulação no 
Estado, declaração do Presidente da Assembléia ou da Comissão, 
contendo os nomes do ofensor e do ofendido e o resultado da 
investigação efetuada. quinze dias após a sua conclusão. 

Art. 25 - Se, no decorrer do processo, for comprovado que o 
denunciante agiu com má-fé, dolo ou culpa, apresentando fatos ou 
afirmações que sabia serem inverídicos ou destituídos de fundamento. 
ou se manifestou de forma ofensiva à democracia , aos Poderes 
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consti tu ídos ou a seus membros, a Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar remeterá os autos à Procuradoria da Assembléia, para 
que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis. 

Capítulo VIl 
D1spos1ções Finais 

Art. 26 - No início de cada legislatura. sob a coordenação da 
Com1ssão de Ética e Decoro Parlamentar, realizar-se-á curso de 
preparação à atividade parlamentar. que terá caráter obrigatório para 
os Deputados em primeiro mandato e facultativo para os demais. 

Parágrafo único- O conteúdo programático do curso a que se refere 
o ··caput" será definido pela Com1ssão, devendo. necessanamente. 
fornecer aos participantes conhecimentos básicos sobre: 

I -as Constituições da República e do Estado: 
11 -controle de constitucionalidade; 
111- técnica legislativa; 
IV - processo legislativo; 
V- ética e decoro parlamentar; 
VI- o Regimento Interno da Assembléia. 
Art. 27 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 28 - Revogam-se as d1spos1ções em contráno, em especial os 

arts. 91 e 92 da Resolução n 5.176, de 6 de novembro de 1997, 
alterada pelas Resoluções nvs 5.183, de 14 de JUlho de 1998, e 5.197, 
de 30 de novembro de 2000. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 1.910/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Joaíma o imóvel 

que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Mun1cípio de 

Joa1ma o imovel constituído por terreno e respect1vo prédio, situado 
na Rua Antônio Serafim da Costa. no 31 , nesse Município, consoante 
escritura pública de doação lavrada às fls. 26 a 28 do livro de notas n 
17. no 2° Ofício Camilo Lopes Carmona, e registrada sob o no 426 no 
Registro Geral de Hipotecas. na Comarca de Araçua í. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no '"caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento da Câmara Municipal . 

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 



Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 . 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário. 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.976/2002 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Curral de Dentro 
o imóvel que especifica. 

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

Curral de Dentro o imóvel de propriedade do Estado, constituído de 
terreno edificado com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados) , 
situado nesse Município, registrado sob o no 14.912. às fls. 225 e 226 
do Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Salinas. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à 
implantação da sede da Prefeitura Municipal. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no parágrafo único do art. 1 ~ . 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.048/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carangola o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Carangola o imóvel constituído de terreno com área de 10.059,20m2 

(dez mil e cinqüenta e nove vírgula vinte metros quadrados) situado 
nesse Município e registrado a fls. 36 do Livro 03-AH sob o no 21.308, 
no 1 c Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de 
Carangola. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se a sediar 
a Escola Municipal de Lacerdina. bem como à construção de área de 
lazer para a comunidade. 



Art. 2c - O 1móvel de que trata esta lei reverterá ao patnmônio 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 art . 1 . 

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contráno. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.087/2002 
Estabelece destinação para os recursos provenientes de contrato de 

concessão remunerada de uso de imóvel do Estado para fins de 
propaganda e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s decreta: 
Art. 1 o - Os recursos provenientes de contrato de concessão 

remunerada de uso de espaço físico de imóvel de propriedade do 
Estado ou sob sua posse, para fins de propaganda, serão destmados: 

I - à manutenção e à preservação dos bens 1móveis do Estado 
desafetados e disponíveis para alienação ou dos que esteJam sob 
controle e administração direta da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração; 

11 - à aquisição, pelo Estado, de equipamentos e materiais de 
engenharia para medição e levantamento topográfico. 

Parágrafo único - Quando o imóvel pertencer a autarquia ou a 
fundação pública, os recursos serão destinados: 

I - à manutenção e à preservação de seus bens imóveis 
desafetados; 

11 - à realização de projetos relacionados com seus objetivos 
institucionais. 

Art. 2 - É vedada, nos imóveis mencionados no art. 1 desta le1 , a 
propaganda para fins políticos e eleitorais, bem como a de produtos 
nocivos à saúde fís1ca e mental. 

Art. 3° - Não poderão ser objeto do contrato de concessão a que se 
refere esta lei os bens imóveis que abriguem sede de qualquer dos 
Poderes do Estado, nem os de valor histórico, artístico, arqueológico, 
paisagístico ou cultural , assim considerados os bens tombados pelo 
poder público. 

Art. 4 "- O contrato de concessão a que se refere esta lei será 
precedido de licitação. 

Art. 5 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 



sessenta dias, contados da data de sua publicação. 
Art. 6 c - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7 -Revogam-se as disposições em contrário. 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 2.161/2002 
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício 

de 2000. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de 

Minas Gerais referentes ao exercício de 2000. 
Art. 2' - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou , em 5/12/2002, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência à Casa do 
falecimento da Sra. Deir Shubert Alves, ocorrido em 18/ 11 /2002, em 
Belo Horizonte. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1 O DE DEZEMBRO DE 2002 

ATA 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL N° 15.320 

Às quinze horas e trinta minutos do d1a quatro de dezembro de do1s 
mil e dois, comparecem na Sala das Com1ssões os Deputados Carlos 
Pimenta, Paulo Piau, Cristiano Canêdo e José Henrique (substituindo 
este ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por indicação da 
Liderança do PMDB) . membros da supracitada Com1ssão. Havendo 
número regimental , o Presidente. Deputado Carlos P1menta, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reun1ão 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscnta pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar o parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei no 15.320. 
Dando prosseguimento, a Presidência passa a palavra ao relator, 
Deputado Paulo Piau , que emite seu parecer pela reje1ção do veto. 
Submetido à discussão e votação, é aprovado o parecer. A seguir, o 
Presidente suspende os trabalhos para que seja lavrada a ata da 
reunião. Reabertos os trabalhos e em v1rtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, é dispensada a leitura 
da ata, 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, 4 de dezembro de 2002. 
Carlos Pimenta, Presidente - Paulo Piau - Cristiano Canêdo. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 
2002 

ATAS 

ATA DA 100a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas do dia três de dezembro de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, Luiz Menezes e Edson Rezende, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, 
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei 
nos 2 .264, 2.413/2002 (relator: Deputado Luiz Menezes); 2.373/2002 
(relator: Deputado Djalma Diniz) e avoca a si a relataria dos Projetos 
de Lei nos 2.232, 2.311, 2.364, 2.415 e 2.418/2002. Passa-se à 1a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 2.269/2002 com as Emendas n°s 1 a 5, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Edson 
Rezende, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2a Fase da Ordem 
do Dia. compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
n°s 2.302/2002 (relator: Deputado Edson Rezende); 2.32 1, 2.338, 
2.380/2002 com a Emenda no 1, 2.433 (relator: Deputado Luiz 
Menezes); 2.354, 2.362/2002 (relator: Deputado Djalma Diniz) . 
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento no 3.564/2002. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 



Sala das Comissões. 1 O de dezembro de 2002. 
Dalmo R1beiro Silva. Pres1dente - Edson Rezende - Luiz Menezes. 

ATA DA 102a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO. CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas do dia quatro de dezembro de dois mil e dois. 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau , 
Amilcar Martins e José Henrique, membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, o Deputado Fábio Avelar. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Ami lcar 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 comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofic1os dos Srs. Carlos Honório Ottoni Jún1or, 
Presidente da Cãmara Municipal de Varg1nha; Romeu Oue1roz. 
Deputado Federal , publicados no "D1áno do Legislativo" em 21 e 
28/ 11 /2002, respectivamente; da Sra. ledyr Bambirra. Presidente da 
Federação de Associações, Pais e Alunos de Minas Gerais, e do Sr. 
Marcone Alves, Presidente da União Nac1onal de Grêmios EstudantiS 
e de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação. 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 dos Projetos de Lei n°S 1.599/2001 no 2° 
turno, na forma do vencido no 1 o turno (re lator: Deputado Amilcar 
Martins, em virtude de redistribuição); 2.061 /2002 no 1° turno, na 
forma do Substitutivo n° 2 , apresentado pelo Deputado José Henrique, 
relator em virtude de redistnbuição; 2.331 /2002 em turno único 
(relator: Deputado Amilcar Martins, em virtude de redistribuição). O 
ProJeto de Lei no 2.381 /2002 é retirado da pauta por determinação do 
Presidente, por não cumprir pressupostos regimentais . Passa-se à 2° 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados. em turno único. cada um por sua vez, os 
Projetos de Lei n°s 1 .984/2002 com a Emenda n° 1 , apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça (relato r: Deputado José 



Henrique) ; 2.147/2002 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 
2.262/2002 com a Emenda no 1, apresentada pelo relator, Deputado 
Antôn1o Carlos Andrada; 2.303/2002 (relator: Deputado João Pinto 
Ribeiro) , 2.358/2002 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 
2.377/2002 (relator: Deputado Paulo Piau) e 2.378/2002 (relator: 
Deputado José Henrique). Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os Requerimentos n°S 3.541 e 3.542/2002 . 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro 

Silva- José Henrique. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL N° 15.327 
Às quinze horas do dia quatro de dezembro de dois mil e dois. 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Amilcar Martins, 
José Henrique e João Leite, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Paulo Piau . Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Amilcar Martins, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
João 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 apreciar o Parecer 
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.327 e passa a palavra ao 
relator, Deputado João Leite, que emite parecer pela manutenção do 
veto. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A 
seguir. o Presidente suspende a reunião para que seja lavrada a ata. 
Reabertos os trabalhos, é dispensada. em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado José Henrique, a leitura da ata, que 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, 4 de dezembro de 2002. 
Amilcar Martins, Presidente -José Henrique - João Leite. 

ATA DA 63a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
REDAÇÃO 
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Às dez horas e quinze minutos do dia cinco de dezembro de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Antônio Genaro, Cristiano Canêdo e Hely Tarqüínio (substituindo os 
dois últimos aos Deputados Agostinho Patrús e Amilcar Martins. por 
indicação das Lideranças do PTB e do PSDB, respectivamente), 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Eduardo Brandão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, 
dispensa a le1tura 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 Antonio Genaro o ProJeto 
de Resolução n° 1.802/2001 e os Projetos de Le1 nos 1 .634/2001 e 
2.048, 2.087, 2.273, 2.294, 2.295 e 2.296/2002 e ao Deputado 
Cristiano Canêdo os Projetos de Lei n°S 2.297. 2.305 , 2.309, 2 .361 e 
2.389/2002. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia . compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os 
Pareceres de Redação Fmal do Projeto de Resolução n° 1.802/2001 e 
dos Projetos de Lei nos 1.634/2001 e 2.048, 2.087/2002 (relator: 
Deputado Antônio Genaro). Passa-se à 2a Fase da Ordem do D1a, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre matéria 
de deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos 
de Lei n°S 2.273, 2.294, 2.295 e 2.296/2002 (relator: Antônio Genaro) 
e 2 .297, 2.305, 2.309, 2.361 e 2 .389/2002 (relator: Deputado Cristiano 
Canedo). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 o de dezembro de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Ambrósio Pinto- João Leite. 
ATA DA 102a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas do dia cinco de dezembro de do1s mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
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Nogueira, Antônio Carlos Andrada, Luiz Fernando Faria e Rêmolo 
Aloise, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
lvair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. a qual é 
dada por aprovada e 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 Cel. PM Ricard Franco Gontijo. 
Coordenador-Geral da 3a Conferência Executiva de Segurança 
Pública para a América do Sul - IACP -; da Sra. Helenice Machado 
Mendes Rulkowski. Chefe de Gabinete do Governador do Estado; dos 
Srs. João Carlos Correa Salas, Subsecretário de Planejamento; lldeu 
José Gabriel de Andrade , Gerente-Geral da Agência Gutierrez da 
Caixa Econômica Federal , e Mônica Messenberg Guimarães, 
Secretária Executiva do FNDE, publicados no "Diário do Legislativo", 
no dia 5/ 12/2002. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições. para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei n°s 2.322/2002, no 1° turno (Deputado Antônio Carlos 
Andrada); 2.385 e 2.239/2002 , no 1 o turno (Deputado lvair Nogueira) ; 
2.386/2002, no 1 o turno (Deputado Dilzon Melo); 2.445/2002, parecer 
sobre emenda apresentada em Plenário, no 1 o turno (Deputado Luiz 
Fernando Faria), e 1.974/2002, no 2° turno (Deputado Mauro Lobo). 
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 Presidência determina a retirada de pauta do Projeto de 
Lei no 2.439/2002, por não cumprir pressupostos regimentais. Após 
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1° 
turno, do Projeto de Lei n°S 2.269/2002 com as Emendas n°s 1 a 5. da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Carlos 
Andrada). O Deputado lvair Nogueira emite o seu parecer para o 1° 
turno pela aprovação do Projeto de Lei no 2.463/2002 com a Emenda 
no 1. Na fase de discussão, o Deputado Rêmolo Aloise apresenta a 
Proposta de Emenda n° 1. Colocada em votação, é aprovada a 
emenda. Fica aprovada a nova redação do parecer ao Projeto de Lei 
no 2.463/2002, que conclui pela aprovação da matéria com as 
Emendas n°s 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 2, 
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apresentada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - Rêmolo Aloise - Luiz 

Fernando Faria. 
ATA DA 65a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dezessete horas e vinte minutos do dia cinco de dezembro de 

dois mil e dois. comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Eduardo Brandão. Antônio Andrade , Antônio Carlos Andrada 
(substituindo este ao Deputado Hely Tarqü ínio , por indicação da 
Liderança do PSDB). Cristiano Canêdo, Sebastião Navarro Vieira. 
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 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 a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2° turno, na forma 
do vencido no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 2.472/2002 (relator: 
Deputado Eduardo Brandão). Cumprida a finalidade da reunião , a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, às 
11 h 30m in do dia 10/12/2002, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Cristiano 

Canêdo- Hely Tarqüínio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
"MENSAGEM N° 348/2002' 

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2002. 



Senhor Presidente, 
Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, atendendo ao disposto 

na alínea "d" do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado, 
para apreciação desse Poder. o nome do Professor José Geraldo de 
Freitas Drumond, para o cargo de Presidente da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais- FAPEMIG. 

Atenciosamente, 
Itamar Franco, Governador do Estado". 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.175/2002 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado José Braga, a propos1ção em epígrafe tem 
por escopo seja dada a denominação de Professor Adão Pedro 
Alexandrino à Escola Estadual Santo lsidoro, situada no Município de 
Berilo. 

O projeto foi inicialmente submetido ao exame da Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a 
esta Comissão apreciá-la conclusivamente, de acordo com o disposto 
no art. 103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta de mudança de nome da Escola Estadual Santo lsidoro é 

resultado de reivindicação da comunidade da Vila Santo lsidoro e do 
órgão colegiado da própria escola, conforme documentação anexada 
ao projeto. 

Trata-se, na verdade , de merecida homenagem a uma pessoa, de 
personalidade marcada pelos princípios da honestidade e da 
dignidade, que se destacou por relevantes serviços prestados em prol 
do desenvolvimento do Município de Berilo. 

Nada mais justo, portanto, que seja dado o seu nome a um próprio 
público que, de maneira indireta, contribuiu para criar. 

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



2.175/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 1 O de dezembro de 2002. 
José Henrique, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
2.232/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

573 

O Deputado Edson Rezende, por meio do Projeto de Lei n° 
2.232/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária Promoção e Vida, com sede no Município de Barbacena. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a'', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação em apreço é uma entidade civil sem fins lucrativos, 

que exerce importante papel social junto à comunidade de Barbacena. 
Seus objetivos prioritários são: presstar assistência à criança, ao 
adolescente e ao adulto, nos aspectos físico , moral, intelectual e 
social: prestar assistência às mães, especificamente às gestantes, 
fornecendo-lhes acompanhamento, orientação e apoio; promover a 
mtegração da comunidade e oferecer cursos profissionalizantes. 

Merece, portanto, ser declarada de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
2.232/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões. 1 O de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.264/2002 

Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Sebastião Navarro Vieira , 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE de Araporã, com sede nesse município. 
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Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 

Constituição e Justiça. que concluiu por sua jundicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, 
"a··. do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Araporã é uma soc1edade civil. filantrópica , de caráter 

cultural , assistencial e educacional. Seus objetivos principais são: 
promover medidas de âmbito municipal que assegurem o ajustamento 
e o bem-estar dos excepcionais: atuar como órgão de articulação com 
outras entidades. no município, que defendam a causa desse 
segmento em quaisquer de seus aspectos; promover ou estimular a 
realização de estatísticas, estudos e pesqu1sas referentes aos 
portadores de deficiência, proporcionando avanço científico e a 
formação de pessoal técnico especializado na área. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 2.264/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 1 O de dezembro de 2002. 
Luiz Menezes . relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.268/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres. o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência 
Mineira, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após publicada no "Diário do Legislativo". foi a proposição 
encaminhada a este coleg1ado. ao qual compete proceder ao exame 
preliminar da matéria, conforme está d1sposto no art. 102, 11 1, ··a". do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Observada a documentação juntada aos autos do processo, 

verificamos que a entidade postulante do título declaratório comprovou 
ter personalidade jurídica. estar em funcionamento há mais de do1s 
anos, ter em sua diretona pessoas idõneas não remuneradas pelo 
exercício dos seus cargos. Demonstra. ainda, que serve 
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desinteressadamente à coletividade, pois o art. 21 do estatuto da 
entidade traz o compromisso de que nenhum membro da diretoria ou 
outros associados terão direito a fazer qualquer retirada, a que título 
seja: e o art. 24 estabelece que, no caso de sua extinção, o patrimônio 
da entidade será destinado a outras instituições sem fins lucrativos. 

Cumpridos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente 
aqueles estabelecidos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, não encontramos 
óbice à sua tramitação na Casa. 

Em vista do 
constitucionalidade e 
forma proposta. 

Conclusão 
aduzido, concluímos pela juridicidade, 

legalidade do Projeto de Lei no 2.268/2002 na 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio 

Souza Cruz - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.283/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em tela 

visa declarar de utilidade pública o Lar Infantil São Judas Tadeu, com 
sede no Município de ltajubá. 

Publicada no "Diáno do Legislativo", foi a matéria distribuída a esta 
Comissão para exame preliminar de seus aspectos jurídico, 
constitucional e legal , conforme estabelece o art. 102, 111 , ··a··. do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O processo de declaração de utilidade pública foi disciplinado pelo 

legislador mineiro na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 
requisitos necessários à outorga do referido título e define 
expressamente. em seu art. 1°, quais são as entidades aptas à sua 
aquisição. 

A documentação constante do processo em análise nos remete às 
exigências mencionadas pela citada lei. Assim, somos levados a 
observar que o inciso I do art. 4° do estatuto da entidade prevê não 
serem remuneradas as atividades dos diretores e conselheiros, bem 
como as de seus sócios, vedando-lhes o percebimento de qualquer 
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lucro, bonificação ou vantagem. Além do mais, no art. 33 do 
mesmo estatuto, vislumbra-se a contingência, no caso de dissolução 
da sociedade, de que todos os bens remanescentes serão destinados 
a outra entidade congênere, com sede e atividade no País. 

Dessa forma. não encontramos impedimento à tramitação do 
projeto. 

Conclusão 
Em razão do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.0 2.283/2002 na 
forma original. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sávio 

Souza Cruz - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.31 1/2002 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado lrani Barbosa, visa declarar de 

utilidade pública o Templo Amuraçuy do Amanhecer de Belo 
Horizonte, com sede no Município de Ribeirão das Neves. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Em prosseguimento à tramitação, cumpre agora a este órgão 
colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art. 103, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada no relatório. sem fins lucrativos, tem por 

finalidade a prática do mediunismo cristão. em conformidade com os 
preceitos, normas e leis doutrinárias das Obras Sociais da Ordem 
Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer. 

A fim de cumprir sua finalidade, pretende se organizar em tantas 
unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias, e 
não faz distinção de nenhuma natureza ao dar auxílio às pessoas que 
a procuram. 

O importante trabalho que desenvolve nos leva a considerar a 
entidade merecedora do título declaratório de utilidade pública. 
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Conclusão 

Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
2.3 11 /2002 nos termos em que foi proposto. 

Sala das Comissões. 1 O de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribei ro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.365/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 2.365/2002, do Deputado Ambrósio Pinto, 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Apoio ao Menor 
Aprendiz de ltajubá - AAMAI -, com sede no Município de ltajubá. 

Publicado no "Diário do Legislativo" , em 5/9/2002 , vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei 

n° 2.365/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°, quais sejam ter a entidade 
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos 
e ter em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo 
exercício de suas funções. 

Verificamos, no caso, o pronto atendimento às exigências legais 
pelos documentos que foram anexados aos autos do processo. 
Ponderamos, também, que a entidade não remunera os membros de 
sua diretoria pelo exercício das funções, não distribuindo lucros, 
vantagens ou bonificações aos dirigentes (art. 15, § 1 o do estatuto) e, 
sendo ela dissolvida, os bens remanescentes serão destinados a 
outra instituição congênere (parágrafo único do art. 38), confirmando 
assim disposição dos associados de manter uma institu ição cujo 
objetivo é servir desinteressadamente à coletividade, conforme 
estatuído no comando legal . 

Não vislumbramos, portanto, óbice à tramitação da matéria na Casa. 
Conclusão 

Pelas razões aludidas, concl uímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.365/2002 na 
forma apresentada. 
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Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sávio 

Souza Cruz - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.410/2002 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado João Batista de Oliveira, 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Pequenos Produtores Rurais de Santana da Divisa, Baixadão e 
Região- ACOP -,com sede no Município de Diamantina. 

Examinado o projeto preliminarmente 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 a 
matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objetivo da Associação é prestar quaisquer serviços que possam 

contribuir para o fomento e a racionalização das explorações 
agropecuárias e para melhorar as condições de vida de seus 
associados. 

Para atingir tais metas, ela poderá: adquirir, construir ou alugar os 
imóveis necessários às suas instalações administrativas, tecnológicas, 
de armazenagem e outras; promover o transporte, o beneficiamento 
ou a industrialização da produção e colaborar com os associados na 
comercialização de produtos e insumos; manter serviços próprios de 
assistência médica e odontológica; proporcionar recreação e 
educação aos associados e familiares. 

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

2.41 0/2002 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.413/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 



Relatório 
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, a proposição em 

exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Surdos 
e Mudos de Uberlând1a - ASUL -, com sede no Município de 
Uberlândia. 

Após publicação, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
consti tucionalidade e legalidade, e apresentou a Emenda n° 1. 

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

Fundamentação 
A referida entidade exerce at1v1dade de caráter f1lantróp1co. tendo em 

vista lograr objet1vo de inquestionável valor. que é prestar auxíl io e 
proteção às pessoas portadoras de surdez. Nesse sentido, fomenta 
programas e atividades a fim de propiciar-lhes a inserção no mercado 
de trabalho, como também qualificação profissional, fornecimento de 
alimento, vestuáno e medicamentos. 

Com ideais voltados para o desenvolvimento de suas habilidades 
individuais. a entidade desenvolve atividades cultura1s e esportivas. 
além de patrocmar e promover 1ntercâmb1o com entidades 
congêneres. 

Em vista disso, achamos justa e oportuna a outorga do título de 
utilidade pública pleiteado. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

2.413/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões. 1 O de dezembro de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.415/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Edson Rezende, o Projeto de Lei n° 
2.41 5/2002 pretende declarar de utilidade pública a Creche Santa 
Marcelina, com sede no Município de São Lourenço. 

Preliminarmente. foi a matéria encaminhada à Comissão de 
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Constituição e Justiça. que concluiu por sua JUridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I. 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade possui, em essência, caráter assistencial e tem 

por objetivo educar crianças de 4 meses a 4 anos de idade. Além 
disso, desenvolve projetos recreativos que visam à socialização delas. 
ao desenvolvimento das potencialidades individuais e à integração da 
família na comunidade. 

Ao prestar serviços de assistência social. com ênfase na educação 
infantil. torna-se a entidade merecedora do título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Le1 no 

2.415/2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribe1ro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.418/2002 

Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Alberto Pinto Coelho. por meio do projeto de lei sob 
comento, pretende seja declarado de utilidade pública o Centro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Zi lah Spósito -
CDDCA -.com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Comissão de Constituição e Just1ça perdeu o prazo para exam1nar 
a matéria. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre o projeto. conforme preceitua o art. 1 03, I, "a". do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O CDDCA é uma entidade civil de direito privado, sem fins 

lucrativos. que tem como fmalidade, entre outras. dar assistência 
jurídica a crianças e adolescentes, na defesa de seus direitos como 
cidadãos. A fim de cumprir tal meta, a instituição poderá se organizar 
em tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem 
necessárias e não fará nenhum tipo de discriminação no 



desenvolvimento de suas atividades. 
Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora 

do título declaratório de utilidade pública. 
Conclusão 

Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Le1 no 
2.418/2002 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.424/2002 

Comissão de Educação, Cultura. Ciênc1a e Tecnologia 
Relatóno 

O projeto de le1 sob comento, do Deputado M1guel Martini , visa 
declarar de utilidade pública o Instituto da Comun1dade M1ssionána de 
Emaús na Arqu1d1ocese de Ju1z de Fora- ICME-JF -. com sede nesse 
município. 

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para examinar 
preliminarmente a matéria e, em continuidade à tramitação, cumpre 
agora a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos 
do art. 102, VI, c/c o art. 103. I. ··a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O ICME-JF. entidade civil sem fins lucrativos, de natureza 

filantrópica e de cunho religioso católico, tem por finalidade congregar 
adultos e jovens para evangelização; promover periodicamente cursos 
que tenham por diretriz valores humanos e cristãos; proporcionar aos 
jovens meios que os levem a um crescimento em sua fé, à adesão à 
igreja e aos seus legítimos pastores; colaborar, sempre que possível e 
solicitado, em atividades paroqu1ais, reg1ona1s, d1ocesanas, 
arquidiocesanas ou nacionais, cujas diretrizes se harmonizem com as 
dos ICMEs. 

Para a consecução de seus objetivos, não fará distinção de raça , 
nacionalidade, nível social ou opinião política. 

Em vista disso, entendemos justo conceder à entidade o título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do ProJeto de Le1 no 

2.424/2002 nos termos em que fo1 apresentado. 



Sala das Comissões. 1 O de dezembro de 2002. 
Antônio Carlos Andrada. relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.457/2002 

Comissão de Educação. Cultura. Ciênc1a e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado. o projeto de lei em causa 
objetiva dar a denominação de Lima Duarte à escola estadual junto ao 
Centro Educacional Lima Duarte . situada no Município de Antônio 
Carlos. 

Após exame preliminar da matéria, realizado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. que concluiu por sua jund1c1dade. 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1. que apresentou. 
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto. nos 
termos do art. 102. VI, c/c o art. 103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentaçao 
Para o exame de mérito da propos1ção, de pronto cabe-nos ressaltar 

que o nome do Sr. José Rodrigues de L1ma Duarte - saudosa e 
estimada personalidade pública - fo1 md1cado pelo colegiado da escola 
estadual junto ao Centro Educacional Lima Duarte, em reunião 
ocorrida em 13/6/2002. que o homologou. por unanimidade dos votos 
dos seus membros, para que passe a denommar a referida unidade 
de ensino. 

Salienta aquele corpo colegiado que a recomendação de seu nome 
para tal fim é uma forma de tributo e de reconhec imento aos grandes 
serviços por ele prestados não só à população do Município de 
Antônio Carlos, como também ao Estado e ao País, uma vez que se 
destacou, entre outros cargos públicos. como Deputado. Ministro e 
Senador do lmpéno. 

Nada mais justo. portanto, seja prestada a devida homenagem a 
alguém que se empenhou na defesa do bem comum e deixou gratas 
recordações. 

Cabe ainda esclarecer que a emenda apresentada tem o único fim 
de apnmorar o texto do art. 1°, sem. no entanto. alterar a intenção nele 
expressa originalmente. 

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



2.457/2002 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Antônio Carlos Andrada. relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 54/2002 

Comissão de Constituição e Just1ça 
Relatório 

O Projeto de Lei Complementar no 54/2002. de autoria do 
Procurador-Geral de Justiça, cria, na estrutura organizacional do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. o Conselho Estadual 
Gestor do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor- CEGFPDC -
e o respectivo Fundo. 

Publicado no "Diário do Legislativo·· de 12 1 O 2002. foi o projeto 
encaminhado a esta Com1ssão de Constituição e Just1ça para receber 
parecer sobre sua constitucionalidade. jundicidade e legalidade. 

Fundamentação 
O art. 13 da Lei Federal no 7.347, de 1985, e os arts. 56. inciso I. e 

57 do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078, de 
1990, dispõem sobre a criação de fundo estadual para genr valores 
decorrentes de indenizações e multas administrativas aplicadas em 
casos de infração às normas que protegem as relações de consumo. 
O Decreto Federal no 2.181, de 1997, regulamentando o referido 
Código, estabelece, no seu art. 29, que deverá haver um órgão gestor, 
no âmbito estadual, para os recursos do citado fundo. 

Por outro lado, compete ao Ministéno Público - MP - estadual, nos 
termos do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição mineira, realizar as atividades do Programa Estadual 
de Proteção ao Consumidor, hoje regulamentado pela Lei 
Complementar n° 34/1994. De acordo com essa lei complementar e 
suas posteriores alterações, fica ratificada a competência do MP para 
cuidar, administrativamente, da repreensão a atos les1vos ao Código 
de Defesa do Consumidor. 

Portanto, do conjunto de normas referidas se podem extrair as 
seguintes conclusões: o fundo de proteção ao consumidor realmente 
precisa ser instituído nos moldes do projeto e ter existência própria 
(diversamente do que se pretendeu com o Fundo Estadual de Direitos 
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Difusos); para que ele seja adequadamente gerido. torna-se 
necessário cnar o respectivo conselho gestor: o fundo e o conselho 
devem se Situar na estrutura organizacional do Mimstério Público. 
dada a competência deste para tutelar as relações de consumo no 
âmbito regional. 

Do ponto de vista da iniciativa legislativa, observa-se que o art. 125. 
inc1so I, da Constitu1ção Estadual faculta ao Procurador-Geral de 
Justiça apresentar à Assembléia projeto de lei complementar que 
disponha sobre organização, atribuições e estatuto do Ministério 
Público. A proposição em foco . como se viu , cria na organização do 
MP o Conselho Gestor do Fundo de Proteção ao Consumidor e o 
próprio Fundo. 

É verdade que o citado inciso I do art. 125 não menciona, 
expressamente. a iniciativa do Procurador-Geral de Justiça para a 
instituição de fundos : todavia. uma adequada leitura da matéria retira 
qualquer dúv1da quanto à competência ministerial para propor a 
criação de fundo, desde que relacionado com suas atribuições 
institucionais. 

Desse modo, não há como negar que o fundo - mero ente contábil -
faça parte da organização administrativa do Ministéno Público. Afinal , 
para que ele tenha funcionalidade, é preciso que exista uma unidade 
admmistrativa (órgão) na estrutura organizacional do MP encarregada 
de geri-lo; caso contrário, o fundo ficaria acéfalo. 

O fundo tem um caráter nitidamente acessório. Como ente contábil , 
é ele apenas instrumento que viabiliza recursos para o desempenho 
das atnbuições de determinado órgão. Essas atribuições podem ser 
custeadas com recursos orçamentários ou com receitas adicionais, 
advindas do fundo. Essas receitas contribuirão para que as atividades 
do órgão beneficiário atendam melhor aos interesses públicos sob sua 
responsabilidade. 

Com efeito, a organização do Ministério Público se compõe de 
unidades administrativas, dotadas de certas atnbuições. podendo-se 
acoplar a qualquer delas determinado fundo relacionado com suas 
missões institucionais. O fundo é acessono na organização 
administrativa. que, pode-se dizer. é o principal. Como o acessório 
segue o principal, só se pode concluir que a instituição de fundo está 
compreendida na competência do Procurador-Geral de Justiça para 



iniciar o processo legislativo referente à organização do MP. desde 
que, é claro , a finalidade seja propiciar receita útil ao desempenho das 
atribuições das unidades administrativas do "Parquet". 

Por outro lado, é fora de dúvida que o conselho deve existir para 
gerir o fundo. Sem o fundo. não há que se falar em Conselho Gestor. 
Portanto, não faz sentido algum pensar que o órgão gestor possa ser 
criado numa determinada lei , de iniciativa do Ministério Público, e que 
o fundo tenha de ser criado em outra lei, cuja iniciativa ficaria 
dependente da vontade de outro Poder (Executivo ou Legislativo). O 
Ministério Público ficaria impedido de exercer sua faculdade de iniciar 
o processo legislativo de criação do Conselho, caso os legitimados 
para criação do fundo se mantivessem inertes. Esse condicionamento 
velado à iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, o qual não 
encontra respaldo na Constituição mineira nem na da República. gera 
um paradoxo que contraria a lógica e o bom-senso. A interpretação do 
Direito não pode conduzir a resultados absurdos. Trata-se de uma 
questão de razoabilidade , princípio, aliás, inserto no "caput" do art. 13 
da Constituição do Estado. Assim , igualmente do ponto de vista lógico 
e sistemático-teleológico, não resta dúvida quanto à competência do 
Procurador-Geral de Justiça para propor a criação do fundo a que se 
refere o projeto de lei em estudo. 

A linha de argumentação adotada serve também para demonstrar 
que não há nenhum problema em se instituir fundo mediante lei 
complementar, embora, em geral, isso ocorra por meio de lei 
ordinária. Afinal, sua natureza acessória revela que a criação de 
qualquer fundo sempre virá acompanhada de inovações ou de 
reajustes na organização da respectiva instituição, necessários para 
definir qual unidade administrativa ficará incumbida de administrá-lo. E 
qualquer inovação ou reajuste dessa ordem ex1gem, nos termos do já 
citado art. 125 da Constituição mineira, a edição de lei complementar. 
Some-se a isso o fato de que a utilização de quórum mais rigoroso , 
maioria absoluta, reforça o princípio democrático, uma vez que 
aumenta o envolvimento dos representantes do povo na decisão das 
questões de interesse geral. Se um fundo, em princípio, poderia ser 
criado por maioria simples, tanto melhor se sua aprovação ocorrer 
mediante a anuência da maioria dos membros da Casa Legislativa. 

Finalmente, a instituição do Fundo de Proteção e Defesa do 
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Consumidor só poderia ocorrer por intermédio de le1 complementar 
já que sua fisionomia jurídica apresenta nuanças em relação àquela 
dada, de modo geral, pela Lei Complementar n° 27, de 1993, aos 
fundos criados no Estado. 

Com relação a pontos específicos da proposição. observa-se que o 
estabelecimento. no art . 2°, de outras fontes de recursos. além dos 
valores das multas aplicadas pelo PROCON-MG. não comporta v1cio 
JUrídico algum. Melhor que o fundo seja suprido por fontes adicionais 
de receita, pois isso induzirá o seu fortalecimento e, em conseqüência, 
aumentará as chances de proteção aos interesses dos consumidores 
mineiros. Além disso, não há vedação no Cod1go de Defesa do 
Consumidor a que o fundo seJa constituído por outros recursos. O 
eficiente atendimento do interesse público. pnncíp1o que ganhou 
estatura constitucional com a Emenda no 19 de 1998, dá sustentação 
a variedade de fontes de recursos prev1sta no citado art. 2°. 

Quanto aos possíveis beneficiários dos recursos do fundo, o art. 3° 
da proposição teve o cuidado de arrolar órgãos e entidades públicas 
ou privadas diretamente envolvidos com a defesa do consumidor. 
Digna de nota foi a preocupação de se exigir que qualquer entidade 
privada beneficiada com recursos do fundo já esteja constituída há 
pelo menos um ano. Com 1sso, os recursos serão repassados a 
entidades efetivamente engajadas na luta por relações de consumo 
mais equilibradas. Prestigia-se, com efeito, o princípio constitucional 
da moralidade, inserto no "caput" do art. 37 da Lei Maior. 

Com respeito à parte final do parágrafo único do citado art. 3°, 
cabem esclarecimentos adicionais. Ali se diz que os recursos do fundo 
poderão ser utilizados na modernização dos órgãos públicos que 
executem políticas de relação de consumo. No entanto. o art. 13 da 
Lei Federal no 7.347. de 1985. lei essa que origmalmente prev1u a 
cnação dos fundos federal e estaduais de proteção ao consumidor, 
restringe a utilização dos recursos do fundo apenas à reconstituição 
de bens lesados. É o que dispõe, literalmente , o dispositivo: "Havendo 
condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá 
a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos 
Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e 
representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à 
reconstituição dos bens lesados" (gritos nossos). 



Deve-se verificar, no entanto, que a refenda le1 disciplina o 
manejo da ação civil pública por ofensa não só ao consumidor, mas 
também ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural. artístico, 
paisagístico. entre outras coisas. Os fundos por ela previstos se 
relacionam com múltiplas matérias. Daí se vê que o conceito de 
reconstituição dos bens lesados foi concebido. basicamente, para a 
tutela de bens que, uma vez lesados, seriam passíveis de 
reconstituição. Reconstitui-se. por exemplo. um prédio tombado, que 
tenha sido destruído; todav1a há impossibilidade lógica em se 
reconstituir a ofensa a valores assegurados pelas normas de defesa 
do consumidor. É muito dif1cil imaginar situações concretas que 
permitiriam. nesse caso, tal reconstituição. Assim , a correta 
interpretação do c1tado art. 13 da lei de ação civil pública remete à 
plena possibilidade de se dest1nar parcela dos recursos do fundo para 
a modernização administrativa, desde que relativa a órgãos públicos 
responsáveis pela execução das políticas de proteção ao consumo, 
sob pena de desvio de finalidade. Ademais, a compos1ção do 
Conselho Gestor, prevista no art. 5°, causa alguma estranheza. São 
membros do Conselho um Promotor de Justiça da área de defesa do 
consumidor, o Secretário Executivo do PROCON-MG e três pessoas 
Indicadas pelo Procurador-Geral de Justiça. Não há menção expressa 
a participação de representantes da soc1edade civil , de entidades 
privadas que atuem na defesa do consumidor, no Conselho Gestor do 
Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor. Essa disposição do 
prOJeto não se coaduna com a prát1ca que vem sendo adotada no 
País, sobretudo após o processo de redemocratização das instituições 
publicas impulsionado pela Carta de 1988. Dificilmente se vê, nos dias 
de hoje, algum conselho que não seja integrado por representantes da 
sociedade civil. Isso é fundamental para assegurar a sua legitimidade. 
A Constituição da República del1neou um reg1me político democrático, 
em que a participação popular na discussão dos assuntos de 
relevância pública é imprescindível. Previu também numerosos 
conselhos com representação popular. E, acima de tudo, reconheceu , 
no parágrafo único de seu art . 1°, que todo poder emana do povo, 
podendo ser por ele exerc1do diretamente. 

Aliás, o próprio Código de Defesa do Consumidor, lei federal de 
caráter nacional. acolhe essa diretnz constitucional. D1spõe seu art . 



105 que "integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 
(SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e 
municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor" (gritos 
nossos). 

Além do mais, o já citado art. 13 da Lei Federal no 7.347, de 1985, 
dispõe que nos conselhos estaduais participarão necessariamente o 
Ministério Público e representantes da comunidade. 

O Conselho de que trata o projeto gere recursos de um fundo 
voltado à proteção dos consumidores. Como, então, diante desses 
comandos constitucionais e legais, não arrolar na sua composição os 
destinatários finais de tais recursos? A questão é puramente jurídica e 
tem que ver com a substância do princípio democrático. Compete aos 
poderes públicos envolver os cidadãos nos seus procedimentos, 
principalmente naqueles que lidam com a gestão de recursos 
públicos. O diálogo com a sociedade e a máxima transparência na 
condução dos negócios públicos são imperativo dos regimes políticos 
democráticos; por isso. é necessário apresentar emenda ao projeto, 
buscando ajustar a composição do Conselho aos valores 
constitucionais que dão solidez à democracia brasileira. 

No que diz respeito às competências do Conselho, os arts. 6° e 7° 
do projeto estabelecem atribuições de caráter meramente 
administrativo, necessárias ao funcionamento regular de qualquer 
órgão público, e outras de natureza finalística, basicamente voltadas 
ao aprimoramento da proteção estatal às relações de consumo. A 
ressalva se refere apenas ao inciso XII do art. 6°, que dá ao Conselho 
prerrogativa para examinar e aprovar projetos de modernização 
administrativa. Para torná-lo mais coerente com a parte final do 
parágrafo único do art. 3°, é necessário que a modernização 
administrativa se refira. exclusivamente. a órgãos voltados para a 
proteção do consumidor. Daí. a necessidade de mais uma emenda. 

A proposição ainda contém, nos arts. go a 14, comandos de natureza 
operacional , relativos a procedimentos usualmente adotados na 
gestão de fundos, que não apresentam inconveniente jurídico. Vale 
apenas ressaltar que a transferência de recursos prevista no art. 12 
somente será possível caso ainda existam valores disponíveis na 
conta do Fundo Estadual de Direitos Difusos. Se tais valores já 
estiverem comprometidos, não haverá condições para fazer qualquer 
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transferêncta. Por tsso. tmpõe-se pequeno aJuste. apenas com o 
fito de evitar ambtgüidades na compreensão do conteúdo do cttado 
art. 12. Poder-se-ia pensar que, com a aprovação do projeto, o Fundo 
de Proteção e Defesa do Consumidor se tornaria credor incondicional 
do Fundo Estadual de Direitos Difusos. 

Por último, apenas para detxar mais expltctta a instituição do Fundo 
no âmbito da estrutura organizacional do Ministério Público. é 
recomendável fazer um pequeno ajuste na redação do art. 1 o do 
projeto, com o simples objetivo de conferir maior segurança e clareza 
aos seus comandos. 

Conclusão 
Ante o exposto, concluímos pela jundtctdade, pela 

constitucionalidade e pela legaltdade do Projeto de Lei Complementar 
no 54/2002 com as seguintes Emendas n°S 1, 2. 3 e 4. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Ficam criados. no ambito da estrutura organizacional do 

Mintstério Público, o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor - FEPDC -, previsto na Lei no 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, e o Conselho Gestor do Fundo de Proteção e Defesa do 
Consumidor - CEGFPDC. 

Parágrafo único - O FEPDC destina-se a ftnanctar ações que visem 
a cumprir os objetivos da Políttca Estadual de Relações de Consumo, 
de forma a reparar os danos causados ao consumidor." . 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5° - O CEGFPDC, integrado por nove membros, terá a seguinte 

composição: 
I - três membros indicados pelo Procurador-Geral de Justiça; 
11- o Secretário Executivo do PROCON-MG; 
111 - um Promotor de Justiça da Promotona de Defesa do 

Consumidor; 
IV - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - seção 

Minas Gerais; 
V - três membros indicados por entidades privadas de defesa do 

consumidor , constituídas há pelo menos um ano, nos termos da let 
civil. 
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Paragrafo un1co - O Ministério Público fixará o procedimento de 

escolha dos membros a que se refere o inciso V, assegurada a ampla 
part1c1pação das entidades nele refendas.". 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao inciso XII do art. 6° a seguinte redação: 
"Art. 6° - .......................... .. ... .. .. ........ .. 
XII - exammar e aprovar projetos de modernização administrativa de 

órgãos públicos voltados para a proteção do consumidor.". 
EMENDA N° 4 

Dê-se ao art. 12 a seguinte redação: 
"Art. 12 - Ficam transferidos para o FEPDC os recursos do Fundo 

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor repassados ao Fundo 
Estadual de Direitos Difusos ainda disponíveis.". 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira. relator -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 55/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatóno 
De autoria do Procurador-Geral de Justiça do Estado, o projeto de 

lei em epígrafe faz adequação da Lei Complementar no 27, de 
18/1/93, para efeito de instituição do Fundo Especial do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais. 

Publicada em 12/10/2002 , foi a matéria distribuída a esta Comissão 
para receber parecer quanto à jundicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, ··a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise institui o Fundo Especial do Ministéno Públ1co 

do Estado de Minas Gera1s - FUNEMP -, vmculado à Un1dade 
Orçamentária Procuradoria-Geral de Justiça e com a finalidade de 
assegurar recursos para a expansão e o aperfeiçoamento das 
at1v1dades da instituição, visando a seu apnmoramento e sua 
ampliação. provendo recursos, especialmente, para a modernização 
admmistrativa do Ministério Público, o desenvolvimento de programas 
internos, o aperfeiçoamento de servidores e membros da instituição e 



a aquisição de materiais permanentes. 
O FUNEMP será constituído de dotações orçamentárias próprias, 

além de outros recursos como os que se seguem: doações e 
contribuições de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. de 
órgãos ou ent1dades federais, de outros Estados ou municípios. bem 
como de entidades internacionais; venda de matenal 1nservível ou não 
indispensável; recursos de depósitos bancários provenientes de 
extração de cópias reprográficas , de segundas vias de carteiras 
funciona1s e crachás; recursos advindos de emolumentos e multas 
aplicadas no âmbito administrativo ou arrecadadas na fiscalização de 
drogas e medicamentos controlados, bem como de produtos químicos 
utilizados no fabrico e na transformação de drogas de abuso e, por 
f1m, recursos provenientes da alienação de bens de que trata o art. 4° 
da Lei Federal no 7.560. de 1986. 

Ao contrário da Carta antenor, que considerava o M1nisténo Público 
como órgão do Poder Executivo, a Constituição da República de 1988 
situa o Ministério Público em capítulo especial, fora da estrutura dos 
demais Poderes da República, consagrando sua total autonomia e 
independência e ampliando-lhe as funções, sempre em defesa dos 
direitos. garantias e prerrogativas da sociedade. Segundo observação 
do Ministro Sepúlveda Pertence, do Supremo Tribunal Federal , ··a 
colocação tópica e o conteúdo normativo da Seção revelam a 
renúncia, por parte do constituinte, de definir explicitamente a posição 
do Ministério Público entre os Poderes do Estado". Conclui o Ministro 
que "desvinculado do seu compromisso original com a defesa judicial 
do erário e a defesa dos atos governamentais aos laços de confiança 
do Executivo. está agora cercado de contraforte de independência e 
autonomia que o credenciam ao efetivo desempenho de uma 
magistratura ativa de defesa impessoal da ordem jurídica democrática, 
dos direitos coletivos e dos direitos da cidadania". 

O art. 127, § 2°, da Constituição da República dispõe que é 
assegurada ao Ministério Público autonomia funcional e 
administrativa. Diversamente do que se verifica em relação aos 
Poderes Executivo, LegislatiVO e Judiciário, a Constitu1ção da 
República não utilizou a expressão '·autonomia financeira·· ao dispor 
sobre as garantias do Ministério Público. Apesar disso. tal autonomia 
é incontroversa, segundo observa Emerson Garc1a ("A autonomia 



finance1ra do Ministério Público". "Revista dos Tribunais'', n° 83. 
setembro de 2002). 

Na lição de Hugo Nigro Mazzilli , citado por Emerson Garcia (ob. cit. ), 
"a autonomia financeira é a capacidade de elaboração da proposta 
orçamentária e de gestão e aplicação dos recursos destinados a 
prover as atividades e serv1ços do órgão titular da dotação. Essa 
autonomia pressupõe a ex1stênc1a de dotações que possam ser 
livremente administradas, aplicadas e remanejadas pela unidade 
orçamentária a que forem destinadas. Tal autonomia é inerente aos 
órgãos funcionalmente independentes, como são o Ministério Público 
e os TribunaiS de Contas. os quais não poderiam realizar plenamente 
suas funções se ficassem na dependência financeira de um outro 
órgão controlador de suas dotações". 

Apesar de não mencionar expressamente a autonomia financeira da 
Instituição em seus dispositivos. a Constituição da República a 
estabelece no§ 3° do art. 127, o qual d1spõe que o Ministério Público 
elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, recebendo, em duodécimos, os 
recursos correspondentes às dotações orçamentárias. inclusive 
créditos suplementares e espec1a1s. 

A 1ndependênc1a política e func1onal do Ministéno Públ1co se reflete 
na competência facultada ao Procurador-Geral de Justiça, consignada 
no art. 125, "caput", da Constituição Estadual, de iniciativa de lei 
complementar que disponha sobre a organização, as atribuições e o 
estatuto da instituição. Considerando que o gerenciamento de um 
fundo próprio 1nsere-se na órbita da administração financeira da 
instituição, e que esta faz parte da organização da instituição. 
entendemos ser pertinente a iniciativa do Procurador-Geral de Justiça 
na proposição do projeto em análise. 

O discipllnamento da matéria em lei complementar se coaduna com 
o comando do dispositivo acima c1tado, pelo qual a organização do 
Ministério deve se dar por meio de lei complementar, e com o disposto 
no art. 159. 11 . da Carta Estadual, segundo o qual cabe à lei 
complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial 
da administração direta e indireta e condições para a Instituição e 
funcionamento de fundo. 

No Estado. os fundos estão disciplinados pela Lei Complementar no 
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27, de 1993, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção 
de fundo e foi modificada pela Lei Complementar n° 36, de 1995. 

Na lição de Osvaldo Maldonado Sanches, consultor de orçamento 
da Câmara dos Deputados ("'Fundos Federa1s: Origens, Evolução e 
Situação Atual da Administração Federal". ·'Revista de Administração 
Pública", v. 36, no 4. pp. 627-670, julho-agosto de 2002). ··pode-se 
adotar como conce1to legal de fundo espec1al: o produto de receitas 
especificadas que, por lei , se vinculam à realização de determinados 
objetivos ou serviços, mediante dotações consignadas na Lei de 
Orçamento, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação, 
controle. prestação e tomada de contas". O autor ainda observa que 
··o fundo espec1al não const1tui uma entidade JUrídica ou órgão 
orçamentário - embora tenha passado a ser caractenzado como 
unidade orçamentária nas leis de me1os - mas, sim , um tipo especial 
de gestão finance1ra dos recursos vmculados a realização de certos 
objetivos por determinação legal, cujos atos de execução de receitas e 
despesas devem ser particularizados nos sistemas de contabilidade 
do órgão a que se vincula''. 

A Constituição da República contém três dispositivos sobre os 
fundos: o art. 167, IX, torna exigível a prévia autorização legislativa 
para a instituição de fundos de qualquer natureza; o art. 165, § 9°, 
atribui à lei complementar a fixação de condições para a Instituição e 
funcionamento de fundos; e o art. 165, § 5°, define que a programação 
dos fundos deveria passar a integrar os orçamentos fiscal e da 
seguridade social, sendo que. conforme observa Osvaldo Maldonado 
Sanches (ob. cit.) , exige-se "o detalhamento da programação dos 
fundos, na lei orçamentária anual, por categorias de programação, isto 
é, no mínimo, por programas e projetos··. Nessa esteira, o art. 72 da 
Lei Federal n° 4.320, de 1964, determina que a aplicação das receitas 
orçamentárias vinculadas aos fundos seja feita por meio de dotação 
na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais. 

Osvaldo Maldonado Sanches ainda observa que, no Poder 
Legislativo, as restrições à criação de fundos têm sido bem evidentes. 
por três motivos: pela estruturação do modelo orçamentario que situou 
os fundos como unidades orçamentárias da admmistração direta, 
pelas limitações feitas a esses instrumentos nos proJetos de le1 
complementar orientados para disciplinar a matéria e por me1o de 
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normas que formalizam o pnncíp1o da exceção na mst1tuição de 
fundos de qualquer natureza. Segundo o consultor da Câmara. é 
emblemática a posição da Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados, que editou, em norma interna. sua posição 
contrária aos fundos. declarando que "é inadequada orçamentána e 
fmanceiramente a propos1ção que cria ou prevê a cnação de fundos 
com recursos da União", ressalvando-se os casos em que o fundo a 
ser criado seja de relevante interesse econôm1co ou social para o Pa1s 
e em que as atribuições previstas para o fundo não possam ser 
realizadas pela estrutura departamental da admm1stração pública. 

A esse respeito. há que se citar que o Projeto de Le1 Complementar 
Federal no 135/96 - orientado para a produção da le1 complementar 
prevista no art. 165, § 9°, da Constituição da República e aprovado 
pela Com1ssão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados -
veda a constituição de fundo ou sua ratificação (que deve se dar até o 
término do plano plurianual em vigor) nas seguintes situações: quando 
seu programa de trabalho possa ser executado diretamente pelo 
órgão ou entidade supervisora , quando as receitas próprias do fundo 
não atinjam 50°'o das receitas totais e quando as finalidades do fundo 
possam ser alcançadas mediante a vinculação de receitas a objetivos 
ou serv1ços específicos. 

Esse carater restritivo imposto à criação de fundos nos leva ao 
questionamento da razoabilidade da criação de um fundo especial 
ligado ao Ministério Público, que tem como objetivos a modernização 
administrativa, o desenvolvimento de programas internos, o 
aperfeiçoamento de servidores e membros da 1nstitu1ção e a aqu1sição 
de materiaiS permanentes. Ta1s finalidades devenam ser atingidas, em 
tese. com as dotações orçamentánas da instituição consignadas na lei 
orçamentána anual. Entretanto. na justificação que acompanha a 
proposição, diz-se ser necessária a criação do FUNEMP para angariar 
recursos oriundos de convênios firmados pelo Ministério Público com 
vistas a uma atuação mais efetiva da instituição no combate ao crime 
organizado. proteção do meio ambiente, etc. De fato, há convênios 
que exigem. como condição para o repasse de recursos , que estes 
sejam creditados em um fundo especial. Assim , com o objetivo de 
tornar ma1s clara a intenção do Ministério Público na criação do 
FUNEMP, apresentamos a Emenda no 1, que dá outra redação para o 



art. 1 o do projeto. 
O art. 2° da proposição, nos incisos VIl e VI II , estabelece os 

recursos que constituirão o FUNEMP. entre os quais recursos 
advindos de emolumentos e multas aplicadas no âmbito administrativo 
ou arrecadadas na fisca lização de drogas e medicamentos 
controlados. bem como de produtos químicos utilizados no fabrico e 
transformação de drogas de abuso; e recursos provenientes da 
alienação de bens de que trata o art. 4° da Lei n° 7.560, de 1986. 
Observa-se que o primeiro dispositivo é similar ao art. 2°, inciso IV, da 
Lei Federal n° 7.560, de 1986, que criou o Fundo de Prevenção e 
Combate às Drogas de Abuso - FUNCAB -. hoje transformado em 
Fundo Nac1onal Antidrogas - FUNAD -, tendo a Secretana Nac1onal 
Antidrogas - SENAD - como órgão gestor. Da mesma forma, os 
recursos provenientes da alienação de bens de que trata a Lei Federal 
no 7 .560, de 1986, também constituem recursos do FUNAD. Verifica-
se, portanto, que tais recursos. previstos como parte do FUNEMP, já 
pertencem a um fundo nacional e são destinados. principalmente. ao 
desenvolvimento de programas relativos ao combate às drogas. 

A Lei Federal no 10.357. de 2001 , que estabelece normas de 
controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou 
indiretamente possam ser destinados à elaboração ilíc1ta de 
substâncias entorpecentes. psicotrópicas ou que determinem 
dependência física ou psíquica, por seu turno, determina, no seu art. 
3°, que compete ao Departamento de Polícia Federal o controle e 
fiscalização dos produtos químicos que possam ser utilizados como 
insumo na elaboração de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou 
que determinem dependência física ou psíquica. Dispõe. ainda, no 
seu art. 21 . que os recursos relativos a cobrança da Taxa de Controle 
e Fiscalização de Produtos Químicos, por ela Instituída; a aplicação de 
multa e à alienação de produtos químicos previstas na le1 constituem 
receita do Fundo Nacional Ant1drogas- FUNAD. 

Diante dos dispositivos acima ci tados. resta claro que os recursos 
citados nos incisos VIl e VIII do art. 2° da proposição são recursos que 
pertencem à União. Todavia, uma parte desses recursos pode ser 
repassada para instituições como o Ministério Público na hipótese da 
celebração de um convênio. Como a previsão de repasse de convênio 
Já consta no inciso 11 do art. 2°, não há necessidade de manter os 
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incisos VIl e VIII, até porque eles colidem com as normas federais 
acima citadas. Por esse motivo, apresentamos a Emenda n° 2, que 
suprime os referidos incisos VI l e VI II. 

O art. 3° do projeto trata de questão orçamentária e. ainda. dá um 
comando ao Poder Executrvo ao estabelecer, no seu § 1°, que esse 
Poder '·dotara os elementos de despesas própnos por estrmatrva à 
Procuradoria-Geral de Justiça··. Entendemos que tais dispositivos são 
desnecessários, pois já previstos em leis orçamentárias, além de 
caracterizarem uma ingerência no Poder Executivo. Assim, 
apresentamos as Emendas n°s 3 e 4, que visam à supressão do art. 
3°. bem como do parágrafo únrco do art. 2°, que padece do mesmo 
vício. 

Conclusão 
Diante do exposto. concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 55/2002 com as 
Emendas n°S 1 a 4, que apresentamos. 

EMENDA N° 1 
O art. 1° passa a ter a segurnte redação: 
"Art. 1 o - Frca criado o Fundo Especial do Ministéno Público do 

Estado de Minas Gerais - FUNEMP -. vinculado à Unidade 
Orçamentária Procuradoria-Geral de Justiça, com a finalidade de 
assegurar recursos obtidos, mediante convenros, para o 
aperfeiçoamento das atividades institucionais do Ministério Público 
constantes no art. 129 da Constitu ição da República, notadamente 
para o reaparelhamento e modernização da instituição no combate ao 
crime organizado, proteção do patrimônio público e social. do mero 
ambiente e de outros interesses difusos e coletrvos.". 

EMENDA N° 2 
Suprimam-se o incisos VIl e VIII do art. 2°. 

EMENDA N° 3 
Suprima-se o parágrafo único do art. 2°. 

EMENDA N° 4 
Suprima-se o art. 3°. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.414/2002 



Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 334/2002, o Governador do Estado 
propõe o projeto de lei em epígrafe, que dispõe sobre o quadro de 
pessoal do Instituto de Prev1dênc1a dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais- IPSEMG -, e da outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/10/2002, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Just1ça, de Adm1n1stração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber 
parecer, nos termos do art. 188. c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Cumpre preliminarmente a esta Comissão o exame da maténa 
quanto aos aspectos Jurídicos e constitucionais. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem por escopo d1spor sobre o quadro de 

pessoal do IPSEMG para adequá-lo às diretnzes da Lei no 10.961 , de 
14/ 12/92, que dispõe sobre as normas de elaboração do Quadro Geral 
e dos Quadros Especiais, estabelece diretrizes para a instituição de 
planos de carreira e determ1na outras providências no âmbito do 
pessoal civil da administração direta, das autarquias e das fundações 
públicas do Poder Executivo. 

O IPSEMG tem por finalidade prestar assistência previdenciária. 
mclusive assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica e 
complementar a seus beneficiários. 

Para tanto o projeto estabelece, no art. 1°, as classes e o 
quantitativo de cargos de provimento efetivo. o respectivo nível de 
escolaridade e símbolos de vencimento, constantes no Anexo I, que 
acompanha a proposição. bem como os cargos de provimento em 
comissão, cujo número, símbolo de venc1mento e forma de 
recrutamento estão fixados no Anexo 11. Em outras palavras. propõe-
se a criação e extinção de cargos do Quadro de Pessoal do IPSEMG. 

A iniciativa para desencadear processo legislativo que disponha 
sobre cargos e funções públicas das entidades componentes da 
administração indireta do Poder Executivo é privativa do Governador 
do Estado, segundo preceitua a alínea "b" do mciso 111 do art. 66 da 
Constituição Estadual. Nesse aspecto, a propos1ção coaduna-se com 
as diretrizes constitucionais. 

Por outro lado, há que se observar o § 1 o do art . 169 da Constituição 



Federal , com a redação que lhe foi dada pela Emenda à 
Const1tu1ção n° 19, de 4/6/98, dispõe que "a concessão de qualquer 
vantagem ou aumento de remuneração. a criacão de cargos. 
empregos e funções ou a alteração na estrutura de carreiras. bem 
como a admissão ou contratação de pessoal , a qualquer título, pelos 
órgãos e entidades da administração direta ou indireta. inclusive 
fundações Instituídas e mant1das pelo Poder Público, só poderão ser 
feitas: 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

11 - se houver prévia autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias. ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de 
econom1a mista" (Grifo nosso.). 

Também há que se observar a Lei de Responsabilidade Fiscal (Le1 
Complementar Federal n° 101. de 4/5/2000), particularmente os seus 
arts. 16. 17 e 21, no tocante à estimativa do impacto financeiro-
orçamentáno e à demonstração da origem dos recursos. 

A propósito, acompanha o projeto o demonstrativo da despesa com 
os cargos a serem criados e com os cargos a serem extintos, de 
forma a compensar os gastos e a não gerar aumento de despesa. 
Busca-se compensar para não contrariar os dispositivos legais 
pertinentes. Ressalte-se que a matéria será mais bem analisada pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária oportunamente. 

A proposição ainda dispõe que o plano de carreira do pessoal do 
I PSEMG adequar-se-á às diretrizes da já citada Lei n° 10.961, de 
4/12/92 , o qual está contido na Deliberação n° 50, de 21 /12/86. 

A partir de uma interpretação sistemática do texto constitucional , 
com as alterações inseridas pela Emenda à Constituição no 19, de 
4/6/98, verifica-se que a regulamentação de planos de carreira para os 
servidores dos órgãos da administração d1reta. das autarquias e das 
fundações públicas é claramente uma exigência const1tuc1onal. 

Ressalte-se o art. 39, § 1°, I, o qual dispõe que o sistema 
remuneratório dos servidores públicos de todos os Poderes. em todos 
os entes federados, deve observar a natureza, o grau de 
responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira. 

Assim, é imperioso que se reestruture a carreira dos cargos 



pertencentes ao quadro de pessoal do IPSEMG, para sua 
adequação ao novo quadro. 
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Todavia, a implementação, nesse momento, de um novo plano de 
carreira para os servidores do quadro de pessoal do IPSEMG geraria 
repercussão financeira , contranando o disposto no paragrafo único do 
art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual torna nulo de pleno 
direito o ato que seja expedido nos 180 dias anteriores ao fina l do 
mandato do titular do respectivo Poder ou órgão retendo no art. 20 e 
que resulte em aumento da despesa com pessoal, razão pela qual o 
posicionamento dos atuais servidores na carreira a ser instituída 
repercute na revisão de sua remuneração. 

Assim, de forma a garantir a viabilidade da reestruturação do quadro 
de pessoal do IPSEMG, relativa ao aspecto financeiro e, 
especialmente , à busca da melhoria da prestação dos seus serviços. 
propõe-se, inicialmente. a extinção de cargos. 

Apresentamos, ao final, as Emendas n°s 1 e 2, objetivando, 
respectivamente, corrigir uma impropriedade técnica no art. 1 o e 
determinar que o plano de carreira , a que se refere o art. 3° da 
proposição, deverá ser elaborado por meio de lei ordinária. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do 

Projeto de Le1 no 2.414/2002 com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir 
apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao "caput" do art . 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O Quadro de Cargos do Pessoal do Instituto de Previdência 

dos Servidores do Estado de M1nas Gerais- IPSEMG- compreende:". 
EMENDA N° 2 

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa 

projeto de lei relativo ao plano de carreira dos servidores de que trata 
esta lei.". 

Sala das Comissões. 1 O de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silve1ra, relator -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.430/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.430/2002 

visa autorizar o Poder ExecutiVO a doar à Casa de Cultura de Manana 
- Academia Marianense de Letras, o imóvel que especifica. 

Publicada em 31 /10/2002. fo1 a matéria distnbuída à Comissão de 
Constituição e Justiça para o exame preliminar de seus aspectos 
jurídico, constitucional e legal, de acordo com o estabelecido no art. 
102, 111, "a··. do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição de doar uma casa e seu respectivo terreno, com 

área de 1 .485m2 ,situada no Município de Mariana, à Casa de Cultura 
e Academia Marianense de Letras. para seu funcionamento. 

A autorização legislativa para a celebração de contrato de doação 
com bens públicos é exigida peio art. 18 da Carta Política m1neira. 
como controle ··a priori" realizado pelo Poder Legislativo sobre os atos 
do Poder Executivo, e é um dos limites impostos à discricionanedade 
administrativa para alienar ou onerar tais bens. 

Também a Lei Federal no 8.666, de 21 /6/93. que estabelece normas 
gerais sobre os procedimentos licitatórios e a celebração de contratos 
no ãmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, exige . para a transferência de titularidade de bem 1móvel 
públ1co, a autorização legislativa, além da compatibilização da avença 
com o interesse coletivo. 

Ademais, devemos ressaltar que a autorização desta Casa está 
também condicionada ao fato de o bem que se pretende transferir 
estar desafetado. Caso não esteja, não pode ser objeto de alienação. 

Entendemos não restar dúvidas de que a alienação proposta pelo 
projeto de le1 em comento atende ao interesse público. Servirá o bem 
para desenvolver atividades culturais , sociais e artísticas, além 
daquelas necessárias à divulgação e defesa do patrimônio cultural da 
comunidade. É ainda importante lembrar que. em 1969, o imóvel foi 
desapropriado pelo Estado exatamente para que ali se desenvolvesse 
essas atividades, e desde então se vem prestando a tais serviços. 

O contrato de doação pretendido, portanto, é forma de compat1b11izar 
o interesse da comunidade e os serviços prestados pela Academia 
Marianense de Letras. 

Conclusão 
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Em face do exposto. concluímos pela juridicidade. 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.430/2002 na 
forma original 

Sala das Comissões. 1 O de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Agostinho Silveira - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.444/2002 

Comissão de Fiscalização Finance1ra e Orçamentaria 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em 
epígrafe altera a Le1 no 6. 763. de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado, visando estabelecer nova hipótese de não-
incidência do ICMS. 

Cumpridas as formalidades regimentais , o projeto fo1 examinado 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da maténa. 

Cabe agora a esta Comissão examinar o mérito do proJeto de lei. 
Fundamentação 

A proposição em exame acrescenta o inciso XXV ao art. 7° da Lei n° 
6.763, de 1975, dispondo sobre a não-Incidência do ICMS na 
prestação interna de serviço de transporte rodoviário de carga 
destinada a contribuinte do ICMS. na forma, no prazo e nas condições 
previstos em regulamento. 

O benefício fiscal de não-configuração da obrigação tributária 
ocorrerá exclusivamente nas operações realizadas entre a 
transportadora e o contribuinte do ICMS. Se. por um lado o 
transportador deixará de destacar e recolher o ICMS, o tomador não 
poderá mais creditar-se do imposto, evitando-se assim excess1va 
acumulação e utilização ilimitada de créditos, que, em muitos casos. 
produz impacto negativo maior do que a desobrigação direta de 
recolhimento do ICMS. 

Caberá ao Regulamento do ICMS dispor sobre a forma, o prazo e as 
condições para que o contribuinte venha usufruir do benefício da não-
incidência, cabendo ainda ao Estado, no momento da regulamentação 
da lei, apresentar estudo de Impacto financeiro-orçamentário relatiVO 
ao novo benefício fiscal, bem como as med1das de compensação da 
perda de receita tributária, de modo a cumprir o disposto no art. 14, 11 , 
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da Lei Complementar no 101, de 2000, a chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Como se trata de evitar acumulação de crédito do ICMS e simplificar 
o regime de tributação nas prestações internas de serviços de 
transporte rodoviário de carga, a compensação da receita tributária 
ocorrerá nas etapas seguintes. possibilitando ao Fisco recuperar o 
montante do rmposto não recolhido pelo transportador, em razão do 
pagamento efetivo do ICMS na saída subseqüente da mercadoria 
transportada, promovida pelo contribuinte tomador de serviço. 

Conclusão 
Drante do exposto. nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 

Ler no 2.444/2002, no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comrssões, 1 O de dezembro de 2002 . 
Mauro Lobo. Presidente- Luiz Fernando Faria, relator- Dilzon Melo -

Rêmolo Alorse. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.449/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe 
confere o art. 90, V, da Carta minerra. fez remeter a esta Casa a 
Mensagem n° 342/2002. contendo o Projeto de Lei no 2.449/2002, que 
vrsa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de lngaí o imóvel 
que especifica. 

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo" de 14/11/2002. foi ela 
encamrnhada à Comissão de Constituição e Justiça, que deve 
proceder ao exame dos aspectos JUrídico. constrtucional e legal, 
conforme esta tu i o art. 102, 111 , ··a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata o proJeto em comento de obter do Legrslativo a autorização 

para que o Poder Executivo possa fazer a transferência de trtularidade 
de imóvel de 621m2 ao Município de lngaí, para que alr funcione e seja 
ampliado o Posto de Saúde Arthur Teodoro Leite. 

A autorização legislativa para que possa ser celebrado contrato de 
doação com bens imóveis públicos é regra emanada do art. 18 da 
Constituição do Estado e do art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 
21 /6/93, que estabelece as normas gerais para licrtação e contratos no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 



Ela decorre do fato de que a administração pública. por seus 
agentes. não tem disponibilidade dos bens nem das coisas que estão 
sob o seu domínio ou sua guarda, por se tratar da ··res publica". Ora. 
se são coisas públicas, pertencentes à sociedade, não podem ser 
dispostas a critério subjetivo e pessoal do adm1n1strador. Daí o mot1vo 
das exigências legais. Entre essas exigências, salientamos que deve 
ser verificado primeiramente se o contrato de alienação a ser 
celebrado atende ao Interesse público. Essa é basicamente a norma a 
sustentar a autorização a ser conferida por esta Casa, principalmente 
porque o atendimento ao interesse público e a indisponibilidade dos 
bens são princípios basilares que sustentam os atos administrativos 
públicos. 

Vejamos, então: o imóvel fora originalmente doado ao Estado pelo 
município e abnga hoje um posto de saúde, que Já não mais atende às 
demandas da população. Prec1sa de reparos e ampliações. Como a 
descentralização norteia as ações de saúde, transferindo-as para a 
esfera municipal e coadunando-se com a unidade de saúde existente 
no município. nada mais justo que se faça a transferência do imóvel 
para que o município possa redimensionar seus serviços de 
conformidade com as exigências da comunidade. 

Quanto à concorrência que é imposta pela norma. aplicamos. no 
caso, a regra emanada do art. 25 da Lei n° 8.666, de 21 /6/93, que 
estabelece ser inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição. 

Isso posto, claro está que não vislumbramos óbice à tramitação da 
matéria na Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela jund1cidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.449/2002 na 
forma original. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Agostinho Silveira - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.439/2002 

Com1ssão de Administração Pública 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, tem como 
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objetivo assegurar pensão mensal vi talícia aos bolsistas de 
atividades especiais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas 
Gerais- FHEMIG- e dar outras providências. 

Aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, retoma o projeto a esta 
Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 
189 do Regimento Interno. 

Segue, em anexo, a redação do vencido, que faz parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem como objetivo amparar os bolsistas de 

atividades especiais da FHEMIG, relacionados no anexo. por meio de 
provimento especial após o período de vida laboral. O benef ício é 
extensivo aos dependentes no caso de falecimento do bolsista. 

A proposta original pretende garantir pensão mensal vitalícia , 
instituto que se vincula à política de assistência social, estabelecida 
pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei n° 8.742, de 
1993). De acordo com esse documento legal, a assistência social visa 
a prover, por meio da concessão de um salário mínimo mensal, as 
necessidades mmtmas de pessoa incapacitada para a vida 
independente e para o trabalho, quando a renda familiar "per capita'' 
for inferior a 1/4 do salário mínimo. 

Após constatar que existe de fato vínculo de trabalho entre os 
bolsistas e o Estado e considerando a especificidade da situação, a 
Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo no 1 . 
assegurando a esses trabalhadores os benefícios previdenciários, nos 
termos e condições previstos na Lei Complementar no 64, de 2002, 
que institui o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do 
Estado. 

Ressaltamos que o vínculo das pessoas relacionadas no projeto 
com o Estado resultou de uma situação singular. Por se tratar de 
doença pouco conhecida na época, os portadores do mal de Hansen 
eram segregados da comunidade pelo poder público e, não havendo 
servidores que lhes pudessem dar a assistência necessária, passaram 
a desenvolver todas as atividades básicas necessárias ao bom 
andamento dos sanatórios. Com o controle da transmissão da 
moléstia, essas pessoas continuaram a prestar seus serviços, 
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passando a ter os mesmos direitos e deveres dos demais 
servidores da FHEMIG. inclusive contribuindo para o IPSEMG. 

É inegável que o Estado tem responsabilidade na reintegração 
social dos portadores de hanseníase e que a atual situação deve ser 
regularizada, para que eles possam ter dign1dade na velhice e usufruir 
o merec1do descanso após o tempo de trabalho. 

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

2.439/2002 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 2.439/2002 

Assegura benefícios aos serv1dores que menc1ona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado assegurará aos servidores relacionados nos 

Quadros I a V do anexo desta le1 e a seus dependentes os benefícios 
previstos na Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002, 
observados seus termos e suas condições. 

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

Anexo 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no de de de) 

Quadro I - Hospital Cristiano Machado - HCM 
* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 11.12.2002. 
Quadro 11 - Sanatóno Padre Damião - SPD 
Quadro 111 -Sanatório Santa Fé- SSF 
Quadro IV- Sanatório São Francisco de Ass1s- SSFA 
Quadro V - Sanatório Santa lzabel - SSI 
*-Os Quadros 11 , 111 , IV, e V foram publicados na edição do "Diário 

do Legislativo" de 11 .12.2002. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Cristiano Canêdo - Hely 

Tarqüínio- Adelmo Carneiro Leão. 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.228/2002 

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Cnança de 
Caldas, com sede no Município de Caldas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s decreta: 
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Art. 1- - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 
Proteção à Criança de Caldas. com sede no Município de Caldas. 

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

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.273/2002 
Declara de utilidade pública a Assoc1ação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Alvinópolis . com sede nesse Município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Mmas Gerais decreta: 
Art. 1,.. - Fica declarada de utilidade pública a Assoc1ação de Pa1s e 

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Alvinópolis , com sede nesse 
Município. 

Art. 2 - Esta le1 entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 2.294/2002 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de 

Desenvolvimento Rural de Tamboril, com sede no Mun1cipio de 
Divinópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 ~ - Fica declarado de utilidade públ1ca o Conselho Comunitário 

de Desenvolvimento Rural de Tamboril, com sede no Município de 
D1vinópolis. 

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

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.295/2002 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento da 

Comunidade de Amadeu Lacerda. com sede no Município de 
Divinópolis. 

A Assembléia Leg1slativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento da Comunidade de Amadeu Lacerda, com sede no 
Município de Divinópolis. 

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

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.296/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Ba1rro 

Quintino. com sede no Município de Divinópolls. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 ~ - Fica declarada de utilidade pública a Assoc1ação de 
Moradores do Bairro Quintino. com sede no Município de D1vinópolis. 

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revo9am-se as disposições em contrário . 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.297/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro 

Nossa Senhora das Graças. com sede no Município de Div1nópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças. com sede no 
Município de Divinópolis. 

Art. 2 - Esta lei entra em v1gor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.298/2002 
Declara de utilidade publica a Fundação Hospitalar Mendes 

Pimentel, com sede no Mun1c1p1o de Mendes Pimentel. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 - Fica declarada de uti lidade pública a Fundação Hospitalar 

Mendes Pimentel, com sede no Município de Mendes Pimentel. 
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 2.305/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros 

Recreio e Matias - ACOREMAT -, com sede no Município de São 
Gonçalo do Rio Abaixo. 

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

Comunitária dos Bairros Recreio e Matias - ACOREMAT -. com sede 
no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

Art. 2 - Esta lei entra em v1gor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revo9am-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2 .309/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Champ · s 

Elyseés- ACOMCEL -, com sede no Mun1cipio de Paraopeba . 
. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Champ ·s Elyseés - ACOMCEL -. com sede no Município 



de Paraopeba. 
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contráno. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2 .323/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Córrego 

de Almas, Lagoa Dantas e Estiva, com sede no Município de 
Brumadinho. 

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

Comunitária de Córrego de Almas, Lagoa Dantas e Estiva, com sede 
no Município de Brumadinho. 

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

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.361 /2002 
Declara de utilidade pública a ent1dade Lar São V1cente de Paulo, 

com sede no Município de Areado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de M1nas Gerais decreta: 
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar São 

V1cente de Paulo, com sede no Município de Areado. 
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.363/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de São 

José do Almeida, com sede no Município de Jabuticatubas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores de São José do Almeida, com sede no Município de 
Jabuticatubas. 

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

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.367/2002 
Declara de utilidade pública a Assoc1ação Comunitária de Aranha, 

com sede no Município de Brumadinho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de M1nas Gerais decreta: 
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

de Aranha. com sede no Município de Brumadinho. 
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3c - Revo_gam-se as disposições em contrário. 
REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.371 /2002 

Declara de utilidade pública a Fundação Instituto Clín1co de Juiz de 
Fora, com sede nesse município. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s decreta: 
Art. 1" - F1ca declarada de utilidade pública a Fundação Instituto 

Clínico de Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora. 
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~ - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.372/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Distrital Pró-

Desenvolvimento de Senador Mourão, com sede no Município de 
Diamantina. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 - Fica declarada de utilidade pública a Assoc1ação Distrital 

Pró-Desenvolvimento de Senador Mourão, com sede no Município de 
Diamantina. 

Art. 2"' - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.383/2002 
Declara de utilidade pública a entidade Casa da Cnança de Areado. 

com sede no Município de Areado. 
A Assembl éia Legi slativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa da 

Criança de Areado, com sede no Município de Areado. 
Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 -Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.389/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitána Júlia Lobato 

Vicente de Tombos- AVIT - ,com sede no Município de Tombos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Júlia Lobato Vicente de Tombos- AVIT -, com sede no 
Município de Tombos. 

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 1 E 2 AO PROJETO DE LEI 



N° 2.437/2002 
Com1ssão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 2.437/2002 

concede aos servidores administrativos da Secretaria de Estado da 
Saúde o Adicional da Gestão SUS e dá outras providências. 

Preliminarmente. a Comissão de Constituição e Justiça emit1u 
parecer que concluiu pela JUridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria. Foi esta examinada posteriormente pelas 
Com1ssões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, das quais recebeu parecer pela aprovação. Durante a 
discussão em Plenario. o projeto recebeu duas emendas. sobre as 
quais nos compete emitir parecer. 

Fundamentação 
A Emenda no 2, de autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, 

acrescenta o art. 4° ao Projeto de Lei no 2.437/2002. determinando 
que a lei somente entrará em vigor 90 d1as após a data de sua 
publicação. A refenda emenda tem como objet1vo facilitar a trans1ção 
do novo governo, que ganhará mais tempo para cumprir os comandos 
do projeto em questão. Assim. não vislumbramos nenhum 
impedimento à sua aprovação. 

A Emenda no 1, de autona do Deputado Alberto Pinto Coelho, dá 
nova redação ao parágrafo único do art. 23 da Lei n° 11.819, de 1995, 
estendendo o benefício previsto no "caput" do artigo ao servidor 
público civil das administrações direta e indireta ocupante de cargo de 
d1reção de nível superior. O benefício constituirá base de cálculo da 
remuneração do detentor de título declaratório, sendo a este 
assegurado o direito à continuidade de percepção da remuneração de 
cargo de provimento em comissão. 

O art. 23 da Lei no 11.819, de 1995, institui verba anual pró-labore a 
ser paga aos servidores das administrações direta e indireta pelo 
efetivo exercício de cargo de direção superior, conforme criténos a 
serem estabelecidos em decreto do Governador do Estado. O 
parágrafo único, de referido artigo, o qual a Emenda no 1 pretende 
modificar, determina que o benefício instituído pelo "caput" do art1go 
não constituirá base de cálculo de nenhuma outra vantagem 
remuneratória nem se incorporará. para nenhum efeito. à 
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remuneração ou ao provento do servidor. Segundo a justificação 
do autor, os servidores das autarquias não vêm recebendo a verba 
anual pró-labore; assim, por uma questão de isonomia, foi 
apresentada a referida emenda; todavia , devemos esclarecer que tal 
verba é consignada aos servidores das administrações direta e 
indireta, e as autarquias fazem parte da administração indireta, como 
podemos deduzir do art. 14, § 1°, I, da Constituição Estadual. Além 
disso, o '·caput" do art. 23 estabelece que a verba anual será paga 
segundo critérios definidos pelo Governador do Estado. 

Conjugando-se o disposto no art. 23 da Lei no 11. 819, de 1995, e o 
texto da Emenda no 1, chega-se à conclusão de que a pretensão da 
proposta é estender a verba anual pró-labore aos servidores 
apostilados, uma vez que, de acordo com a redação atual do 
parágrafo único do art. 23, o benefício '·não constituirá base de cálculo 
de qualquer outra vantagem remuneratória nem se incorporará, para 
qualquer efeito, à remuneração ou ao provento do servidor". Cabe 
lembrar que a verba pró-labore é ligada ao exercício da atividade. vale 
dizer, é uma gratificação que só deve ser percebida enquanto o 
servidor está prestando o serviço que a enseja. Na lição de Hely 
Lopes Meirelles ("Direito Administrativo Brasileiro", 27a ed. , São Paulo: 
Malheiros, 2002),"cessado o trabalho que lhes dá causa ou 
desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as 
justificam, extingue-se a razão de seu pagamento". 

Verifica-se, que a proposição enseja, necessanamente, aumento da 
despesa de pessoal do Poder Executivo. Nesse sentido, temos de 
observar que o art. 68 da Constituição do Estado determina que não 
será admitido aumento de despesa prevista em projetos de inicia tiva 
do Governador do Estado. ressalvada a comprovação da existência 
de receita e o disposto no art. 160, 111 , referente à lei orçamentária 
anual. Ademais. a emenda apresentaria vício formal. tendo em vista 
que o art . 66, 111 , "b'', da Carta mineira, reserva ao Governador de 
Estado a iniciativa para tratar da remuneração dos servidores do 
Executivo. 

Nesse sentido. vale a pena trazer à colação um dos inúmeros 
Julgados do Supremo Tribunal Federal , o qual vem decidindo 
rerteradamente pela inconstitucionalidade de emendas parlamentares 
apresentadas a projetos de iniciativa privativa do Governador do 
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Estado: '·Emenda parlamentar e vício de iniciativa: O Tribunal 
julgou procedente o pedido formulado em ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado da Paraíba 
para declarar a inconstitucionalidade do art. 14 da Lei no 5.129/89, do 
mesmo Estado, que concedia aos ocupantes dos empregos de 
Assistentes Jurídicos e dos cargos de Advogado do Quadro Especial 
os vencimentos e vantagens do cargo de defensor público, não 
previstas no projeto de lei do Poder Executivo que reajustava 
vencimentos dos servidores públicos. Reconheceu-se, na espécie, a 
v iolação ao art. 63. I ("Não será admitido aumento da despesa 
prevista: I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da 
República .. . ") e ao art. 61 . § 1°, 11 , '·c" (iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo para as leis que disponham sobre servidores 
públicos.). (ADI 56 - PB. rei. Ministro Nelson Jobim, 3. 10.2002 -
Informativo STF n° 284 .)". 

Diante dessas considerações, concluímos que a Emenda n° 1 fere a 
reserva de iniciativa conferida ao Governador do Estado; é , portanto, 
inconstitucional. Ademais , trata-se de emenda que não tem nenhuma 
relação com o Projeto de Lei n° 2.437/2002, ou seja, é um tipo de 
emenda denominada "frankenstein" . Hoje, a Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais prima pela qualidade dos trabalhos e luta pela 
consolidação das leis, evitando qualquer modalidade de 
desvirtuamento da técnica legislativa. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 2 e pela 

rejeição da Emenda n° 1 ao Projeto de Lei no 2.437/2002. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002 . 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Cristiano Canêdo. 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 420a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/12/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio. Olinto Godinho e Mauri 

Torres 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 347 e 348/2002 
(encaminham o Projeto de Lei no 2.490/2002 e a indicação de nome 
para a Presidência da FAPEMIG, respectivamente), do Governador do 
Estado - Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 2.491 a 2.494/2002 - Requerimentos 
nos 3.61 O a 3.612/2002 - Requerimentos dos Deputados Arlen 
Santiago, Marcelo Gonçalves, Edson Rezende (2). Dinis P1nhe1ro. 
Paulo P1au (7), lvair Nogueira e Dalmo Ribeiro Silva (2) -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Marco Régis e Marcelo 
Gonçalves (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Mauro 
Lobo, Carlos Pimenta, Doutor Viana e Edson Rezende - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de lnscnções - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Paulo Piau (7), lvair 
Nogueira e Dalmo Ribeiro Silva (2); deferimento - Discussão e 
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final da Proposta de 
Emenda à Constituição no 44/2000, do Projeto de Lei Complementar 
no 50/2002 e dos Projetos de Lei nos 1.762, 1.766 e 1.904/2001 , e 
1.986, 2.063, 2.089, 2.171 e 2.392/2002; aprovação - Votação de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Edson Rezende (2) e 
Dinis Pinheiro; aprovação - Requerimento no 3.399/2002; discursos 
dos Deputados Adelmo Carneiro Leão. Miguel Martin1 e Mana José 
Haueisen; questão de ordem; chamada para recompos1ção de 
quórum; existência de quórum para votação; aprovação - 2a Fase : 
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do 
Veto Total à Proposição de Lei no 15.267; requenmento do Deputado 
Edson Rezende; deferimento; discursos dos Deputados Rogéno 
Correia, Luiz Menezes, Adelmo Carneiro Leão e Edson Rezende; 
questão de ordem; discursos dos Deputados Miguel Martini , Maria 
José Haueisen, Sargento Rodrigues e João Leite; questão de ordem : 
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votação do veto, salvo destaque; inexistência de quórum para 
votação: anulação da votação; questões de ordem; renovação da 
votação do veto, salvo destaque; manutenção; prejudicialidade do art. 
4° - Prorrogação da reunião - Prosseguimento da discussão, em turno 
ún1co. do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.266; discurso do 
Deputado Rogério Corre1a; questão de ordem; chamada para 
recomposição de quórum: existência de número reg1mental para a 
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Rogério Correia; 
questão de ordem; chamada para recomposição do número 
regimental; existência de número regimental para a continuação dos 
trabalhos; discurso do Deputado Rogéno Corre1a; questão de ordem: 
chamada para recomposição de quórum: existência de número 
reg1mental para a continuação dos trabalhos; d1scurso do Deputado 
Edson Rezende: questão de ordem: existência de número regimental 
para a continuação dos trabalhos: discurso do Deputado Edson 
Rezende: questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres- Álvaro Antônio- Adellno de Carvalho- Adelmo Carneiro 
Leão - Agostmho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pmto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael 
- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Din1s Pinhe1ro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Ela1ne Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pere1ra - Glycon Terra Pmto - Hely Tarquínio -
lran1 Barbosa - lvair Nogue1ra - João Batista de Ollve1ra - João Leite -
João Paulo - João Pinto R1beiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Fana - Luiz Menezes - LUIZ Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu- Marco Régis - Mana José Haueisen- Maria Olívia- Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferre1ra - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira. 



Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 14h13min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número reg1mental. 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°-
Secretario, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Rogério Correia, 2°- Secretáno "ad hoc". procede à 

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

- O Deputado Mau ri Torres, 1 °-Secretário, lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 347/2002• 
Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser 

submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa. o 
inclusive Projeto de lei que dispõe sobre a convalidação do 
pagamento de vencimento dos cargos de Professor Assistente e 
Professor Adjunto, do Quadro de Pessoal do Magistério Superior da 
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, no período 
que menciona, e dá nova redação ao inciso 11 do artigo 5° da Lei n° 
14.361 , de 19 de julho de 2002. 

A convalidação do pagamento dos valores do vencimento dos 
cargos de Professor Assistente e Professor Adjunto restringe-se ao 
período de 29 de dezembro de 1994 a 30 de junho de 1995, uma vez 
que a tabela fora autorizada pela Comissão Estadual de Política de 
Pessoal - CEP, não tendo sido formalmente aprovada no Decreto n° 
36.602, de 29 de dezembro de 1994, baixado com base em 
autorização legislativa. Da mesma forma, também não foi alcançada 
pela Lei Delegada no 39, de 3 de abril de 1998. restando a medida ora 
proposta, de forma a atender diligência do egregio Tribunal de Contas 
do Estado em processo de aposentadoria de servidor da 
UNIMONTES. 

A alteração da redação do InCISO 11 do artigo 5° da Lei no 14.361, de 
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19 de julho de 2002, encerra mera correção, tendo em vista o que 
dispõe o artigo 3° da Lei n° 14.176, de 16 de janeiro de 2002, que 
estabelece a jornada de trabalho de quarenta horas semanais, ou 
seja, seis horas diárias e não seis, para a classe de Assistente de 
Atividade de Saúde-Coordenador (AS-SUS-Código MG-43). 

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.490/2002 
Dispõe sobre a convalidação do pagamento de vencimento dos 

cargos de Professor Assistente e Professor Adjunto, do Quadro de 
Pessoal do Magistério Superior da Universidade Estadual de Montes 
Claros - UNIMONTES, no período que menciona, e dá nova redação 
ao inciso li do artigo 5° da Lei n° 14.361 , de 19 de julho de 2002. 

Art. 1 o - Fica convalidado o pagamento dos valores das tabelas de 
vencimento dos cargos de Professor Assistente e Professor Adjunto, 
do Quadro de Pessoal do Magistério Superior da Universidade 
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, no período de 29 de 
dezembro de 1994 a 30 de junho de 1995, correspondente à jornada 
de trabalho de 20 (vinte) a 40 (quarenta) horas semanais. 

Parágrafo único - Os valores das tabelas de que trata este artigo são 
os constantes dos Anexos I e 11 desta lei. 

Art. 2° - O inciso li do artigo 5° da Lei no 14.361 , de 19 de julho de 
2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5°- .. .... ... .. ...... .. ... .. .. ... .... ..... ... ........ ..... . 
11 - oito cargos de Assistente de Atrvidade de Saúde - Coordenador 

(AS-SUS-Código MG-43), de recrutamento amplo, com carga horária 
de 8 (oito) horas diárias. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO I 
Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES 

(a que se refere o artigo 1°, parágrafo único. da Lei no , de de de 2002) 
TABELA DE VENCIMENTO/MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Jornada de Trabalho: 20 horas 
Vigência: 29/12/94 a 30/6/95 
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Legislativo" de 12. 12.2002. 

ANEXO 11 
Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES 
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(a que se refere o artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° , de de de 2002) 
TABELA DE VENCIMENTO/MAGISTERIO SUPERIOR 

Jornada de Trabalho: 40 horas 
Vigência: 29/12/94 a 30/6/95 

*-O Quadro do Anexo li foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo'' de 12.12.2002. 

- Publicado, vai o projeto as Comissões de Just1ça, de Adm1n1stração 
Pública e de Fiscalização Finance1ra para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
MENSAGEM N° 348/2002 

- A Mensagem n° 348/2002, do Governador do Estado, foi publicada 
na edição anterior. 

OFÍCIOS 
Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

encaminhando cópia dos esclarecimentos referentes aos gastos com 
saúde e aos repasses à FAPEMIG prestados por Conselheiro desse 
Tribunal. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis , Secretária de 
Justiça, prestando informações relativas a convite da Comissão de 
Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofíc1o n° 
1.687/2002/SGM. (- À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Alceu Fernandes Molina Júnior, substituto do Secretário de 
Apoio Rural e Cooperativismo do Min1stério da Agncultura. 
comunicando a liberação dos recursos do convên1o entre esse 
Ministério e o Sindicato dos Produtores Rurais de Januária. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeria.) 

Do Sr. Alexandre Aurélio de Oliveira, Diretor do Tnbunal de Justiça 
do Estado (2), encaminhando cópias dos acórdãos proferidos a 
respeito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n°S 190.910-0/00 
e 280.389-8/00. 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência 
Gutierrez da CEF, dando ciência de liberações de recursos financeiros 
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destinados à COPASA-MG. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Edward Álvares de Campos Abreu. Chefe do 3° Distrito do 
Departamento Nacional de Produção Mineral, prestando informações 
a respeito do Requerimento n° 3.461 /2002, da Comissão de Turismo. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Propos1ções 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) -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 
preposições: 

PROJETO DE LEI N° 2.491 /2002 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Irmã Dulce com 

sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária 

Irmã Dulce. com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2002. 
Ivo José 
Justificação: A Creche Comunitária Irmã Dulce. que foi constituída 

em 8/3/93 é uma entidade civil. sem fins lucrativos, de natureza 
filantrópica e educacional , tem como finalidade educar e instruir as 
crianças de hoje para o futuro , evitando sua marginalização, e 
buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas assistidas pela 
Creche e da comunidade na qual está inserida. 

Tendo em vista o trabalho desempenhado e os benefícios que a 
entidade presta à comunidade, solicitamos o inestimável apoio dos 
nobres pares à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.492/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE de Santa Maria de ltabira, com sede nesse 



município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s decreta. 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais- APAE de Santa Maria de ltabira, com sede 
nesse município. 

Art. 2° - Esta le1 entra em v1gor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2002. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os relevantes serv1ços prestados pelas 

Associações de Pais e Amigos dos excepcionais em todo o Estado. 
Por isso. essas entidades merecem grande destaque, notadamente no 
mterior, onde sobrevivem graças ao esforço, a abnegação e, 
sobretudo. ao espírito de amor ao prox1mo de seus d~ngentes . 

Sem possuírem um orçamento fixo , sobrevivem de subvenções, de 
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Santa Maria de 
ltabira, permitirá que a entidade se torne apta a desenvolver projetos 
maiores. 

Assim sendo, espero o costume1ro apoio dos meus pares para a 
aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Just1ça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, inc1so I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.493/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

Amigos dos Excepcionais - APAE de Felixlândia , com sede nesse 
município. 

Art. 2° - Esta le1 entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as dispos1ções em contrário. 
Sala das Reumões, 9 de dezembro de 2002. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações 
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de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas 
Gerais. 

Os relevantes serviços prestados por essas entidades merecem 
grande destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças 
ao esforço. à abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo 
de seus dirigentes. 

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, da 
promoção de eventos rentáveis. de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Felixlândia permitirá 
que a entidade se torne apta a empreender projetos maiores, no 
desenvolvimento de suas atividades. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares para a 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI No 2.494/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Desportiva e Cultural de 

Capoeira Quilombo do Queimado, com sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva 

e Cultural de Capoeira Quilombo do Queimado, com sede no 
Município de lpatinga. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de dezembro de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A Associação Desportiva e Cultural de Capoeira 

Quilombo do Queimado é uma entidade civil sem fins lucrativos, com 
duração por tempo indeterminado, que tem por objetivo reunir grupos 
e pessoas ligadas às artes cênicas, visuais, plásticas e às tradições 
folclóricas em geral. bem como pessoas ligadas à literatura e criação 
musical, visando incrementar essas atividades; além disso, promove o 
estudo e a difusão das manifestações culturais, através de pesquisas. 
seminários, painéis, palestras e concursos; organiza mostras e 
festivais e luta por uma política cultural que atenda às necessidades 



das comunidades art1sticas. 
Sendo meritório o seu trabalho e estando apta a ser declarada de 

utilidade pública, pois atende aos requisitos legais. esperamos a 
anuência dos nobres colegas à concessão do pretendido título 
declaratório. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.610/2002, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando 

seja formulado voto de congratulações com o Palácio dos Leilões pelo 
transcurso de 30 anos de funcionamento como galeria de artes. (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 3.611 /2002, da Comissão Especial do CEPS-IPSEMG, 
solicitando seJa formulado apelo ao Auditor-Geral do Estado com 
vistas a que forneça os laudos das auditorias realizadas no IPSEMG 
nos últimos anos. 

N° 3.612/2002 , da Comissão Especial do CEPS-IPSEMG. 
solicitando seJa formulado apelo ao Presidente do I PSEMG com vistas 
a que forneça os decumentos que menciona. (- Distribuídos à Mesa 
da Assembléia.) 

Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo à 
Corregedoria desta Casa com vistas à abertura de sindicância 
administrativa a fim de apurar a veracidade das afirmações do 
Deputado Marcelo Gonçalves, em entrevista dada à Rádio Itatiaia, às 
14 horas do dia 4/ 12/2002. 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando sejam tomadas as 
medidas cabíveis para apuração das denúncias formuladas contra ele 
pelo Deputado Arlen Santiago, na Reunião Extraordinária de 
5/12/2002. (-Distribuídos à Corregedoria.) 

- São também encaminhados a Mesa requenmentos dos Deputados 
Edson Rezende (2), Dinis Pinheiro, Paulo Piau (7) , lvair Nogueira e 
Dalmo Ribeiro Silva (2). 

Comunicações 
- São também encaminhadas a Mesa comunicações dos Deputados 

Marco Régis e Marcelo Gonçalves (2) . 
Oradores Inscritos 



O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente. Srs. Deputados. nos 

últimos dois anos presidi a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, tendo sido escolhido pelos meus pares daquela 
comissão. Nesse cargo tive oportunidade de tomar conhecimento da 
questão fiscal do Estado de Minas Gerais. tendo inclusive presidido 
seis audiências públicas da comissão para ouvir as Secretarias da 
Fazenda e do Planejamento explicarem os demonstrativos de gestão 
fiscal quadrimestrais, elaborados pelo Executivo, segundo as 
determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Esse conhecimento, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que me traz 
a esta tribuna. Estamos com a proposta orçamentária do Estado para 
2003 em tramitação nesta Casa. De pleno direito, os ilustres 
parlamentares que a compõem apresentaram 1.948 emendas ao 
documento encaminhado pelo Executivo. buscando atender aos justos 
reclamos e necessidades dos seus representados. Entretanto, este 
esforço será em vão, como o foram os realizados quando da 
tramitação de todas as peças orçamentárias do Estado. Desde 1994 
estamos trabalhando, senhores, como trabalhamos no passado a que 
me referi , sobre uma peça de ficção. Repito, todo nosso trabalho 
sobre a proposta orçamentária de 2003 está sendo realizado sobre 
uma peça de ficção. pois é isto o que é a proposta encaminhada pelo 
Executivo. 

No passado, a hiperinflação transformava o orçamento público da 
União e de todos os demais entes públicos em ficção. Derrotada a 
hiperinflação em 1994, apenas alguns Estados e municípios. 
despreparados para a nova realidade fiscal do País, trazida pela 
estabilização da moeda e a conseqüente perda das receitas 
orçamentárias decorrentes da hiperinflação, continuam a produzir 
propostas orçamentárias irreais. Entre estes, infelizmente. temos que 
incluir Minas Gerais. Vejamos o quadro fiscal do Estado para 2002. 
Esperamos um déficit orçamentário fiscal do Estado de 
R$1.900.000.000,00. Este número será um recorde na série de 
déficits ininterruptos produzidos pela administração pública estadual 
desde 1994. Mas temos que ver como se compõe este déficit, 
separando-o pelas origens de recursos. Se considerarmos apenas os 
recursos ordinários do tesouro estadual , aqueles recursos sobre os 
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quais o Execu tivo tem todo o arbítrio, pois não consideram 
nenhuma vincu lação de receita , este déficit será algo em torno de 
RS2.400.000.000,00. Este será o seu valor se não recebermos, como 
parece que vai acontecer. os recursos que pleiteamos da União, como 
compensação por obras realizadas nas estradas federais, e que serão 
destinados ao pagamento da gratificação natalina aos servidores 
públicos. A este respeito gostaria de observar a esta Casa que o ple1to 
in1cial era de R$7.000.000.000,00. O Estado enviou documentos que 
comprovam gastos de R$1.200.000.000,00. Ficariam todos satisfeitos 
se recebessem algo em torno de R$500.000.000,00, valor este 
suficiente para quitar a folha dessa gratificação. O recebimento deste 
recurso , caso venha realmente a acontecer, em nada aliviará a cnse 
f1scal do Estado, ele já está gasto. A crise nas fmanças de Minas é 
estrutural, há muitos anos o Estado de Minas Gerais vem gastando 
mais do que arrecada. Com isto. o Governo Aécio Neves receberá a 
responsab ilidade pela administração de Minas em situação tão ou, 
ouso dizer. mais grave que a recebida pelo Dr. Itamar Franco. Se o 
Governo do Presidente FHC aJudá-lo, o atual Governo pelo menos 
terá pago a folha da gratificação natalina a seus servidores. 

Mas. se não obtiver esse auxílio, passá-la-á como encargo para seu 
sucessor, como a recebeu da administração Eduardo Azeredo; porém, 
com valores significativamente superiores. O Governo Aécio Neves 
nao terá mais nenhum recebível a ple itear da União, nenhum 
patrimônio a dispor, nada, apenas as receitas fiscais normais da 
administração pública estadual, com uma administração federal- folgo 
em dizer - tão preocupada com responsabilidade fiscal e com a 
ortodoxia monetána visando à geração de resultados pnmános, 
positivos, quanto o Governo FHC. Voltando à situação fiscal do 
Estado, vejo a proposta orçamentária à luz do conhecimento da 
realidade do Estado e constato que ela está sendo "fechada", como 
d1zem os técnicos no assunto, com uma receita de capital fictícia de 
RS2.290.000.000,00. Examino o valor estimado para as receitas 
correntes e verifico que ele é insuficiente para pagar as despesas 
correntes fixadas na proposta. A proposta orçamentária indica um 
deficit corrente de RS857.000.000.00, que terá de ser financiado pelas 
recei tas de capital, estimadas em R$3. 150.000.000,00, dos quais, 
como falamos, RS2.290.000 .000.00 simplesmente não ex1stem. O que 
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sobra. então, para financiar a despesa de capital de 2003, além de 
cobrir o déficit corrente? Sobram R$877 .000.000,00. Assim, financiado 
o déficit corrente, teríamos RS>20.000.000,00 para financiar todo o 
investimento público do Estado em 2003 e pagar a amortização da 
dívida." 

Prezados colegas. estamos brincando de orçamento. Para um 
mínimo constitucional de 25% da receita de impostos e transferências. 
que os Estados são obrigados a gastar com educação, Minas Gerais 
se propõe a gastar, em 2003, 26,91 % . É o menor, se não um dos 
menores índices de aplicação dessas receitas entre todos os Estados 
brasi leiros. No nosso caso, o menor índice nos últimos dez anos. Num 
passado não muito distante, esse percentual chegou a 50, 13. Em 
2001 , aplicamos 34,61 % e, neste ano, deveremos ating1r algo em 
torno de 30%. Esse é um dos resultados da crise. Com nossos 
constantes déficits mensais acumulados no decorrer do ano, 
aumentaremos a dívida flutuante . Onde buscaremos recursos para 
fechar algumas contas? Obviamente, diminuindo recursos destinados 
à educação, à saúde. Dois dos maiores problemas sociais em nosso 
Estado estão respondendo, cada vez menos, às demandas existentes. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero demonstrar ao 
Deputado Mauro Lobo minha preocupação, porque quem se 
pronuncia neste momento é o Presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa. A informação é 
que, para 2003, as duas áreas que mais sofrerão cortes e falta de 
recursos são a educação e a saúde. Quero fazer uma pergunta: "os 
recursos da saúde de 2001 , obedecendo à emenda à Constitucição da 
União, de aplicação de 8,2%, ficaram para 2002 como Restos a 
Pagar, porque não foram aplicados em 2001 ?". 

Já estamos no final de 2002, e o Estado, para atender à 
Constituição Federal na aplicação de 8.2%, teria que aplicar 
R$360.000.000.00. Não foram aplicados em 2001 , e já estamos 
encerrando 2002. Ocorreu agressão à LRF? Se qualquer Prefeito 
deixar de aplicar o constitucional da educação e da saúde, correrá o 
risco de ver bloqueados todos os recursos para o município. 

Gostaria de fazer uma pergunta, que é minha, dos demais 
Deputados e do povo. O que ocorrerá com o Governo Itamar Franco 
pela não-aplicação dos recursos constitucionais de 2001 , que ficaram, 



em 2002, com restos a pagar? E o que ocorrerá se não aplicar 
também os recursos de 2002? Faço a pergunta ao Presidente da 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

O Deputado Mauro Lobo* - Prezado Deputado Carlos Pimenta, à 
sua pergunta responderia que se espera que o Tribunal de Contas, 
quando for analisar as contas referentes a esses dois exercícios. seJa 
mais rigoroso do que tem sido. Realmente as determinações da LRF 
não têm sido cumpndas. Além d1sso, devemos lembrar-nos que, 
mercê da técnica orçamentária utilizada no Brasil, a proposta 
orçamentária de 2003 não considera o enorme passivo que esta 
administração vai passar a seu sucessor, maior até que o que recebeu 
do Governo anterior. 

Estes são os números: se considerarmos apenas a administração 
direta, veremos que o exerc1c1o de 1998 foi fechado com dív1da 
flutuante, líquida, vencida, de R$3.240.000.000,00, o que mclui , é 
claro, a gratificação natalina da administração que, à época, se 
encerrava. 

Pois bem, a dívida flutuante da administração direta, em agosto. era 
de RS5.200.000.000,00. Se nada acontecer, poderemos encerrar o 
exercício com algo em torno de R$6.000.000.000,00. E não venham 
me apresentar como argumento o fato de que essa dívida em grande 
parte refere-se ao Estado, devendo a ele mesmo, como as dívidas do 
Executivo para com os institutos de previdência dos servidores, que 
hoje está em torno de R$1.250.000.000,00. A contabilidade do Estado 
apresenta esses números como dívidas, e é isso exatamente o que 
são. 

A situação do Estado é de calamidade no aspecto fiscal , e a 
responsabilidade por isso é nossa, pois fazemos parte da 
administração pública, mas persistimos em desconhecer o problema, 
ou pior, não tratá-lo como problema da administração pública , 
causado pela administração atual e por todas as suas antecessoras, 
mas como um problema que nos foi causado por terceiros. 

A crise fiscal de Minas foi criada pelo poder público estadual . e cabe 
a ele resolver esse problema. Cabe lembrar que os órgãos que 
formam a administração pública estadual, Executivo. Legislativo, 
Judiciário, Mmistério Público e Tribunal de Contas, autônomos e 
independentes, como diz a Constituição, são igualmente responsáveis 
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pela crise fiscal do Estado, afinal, são a própria administração 
pública. 

A nossa recusa em reconhecer a realidade está retratada na 
proposta orçamentária. Segundo demonstrativo que acompanha a 
proposta. o Estado prevê comprometer, em 2003, 52.78°/o de sua 
receita corrente líquida com pessoal, para um limite legal de 60°;6, 
estabelecido pela LRF. 

Esse número é ficção, foi estabelecido considerando-se a Portaria no 
5/2000, do Tribunal de Contas, que retirou do cálculo do limite a 
despesa com pessoal inativo, contrariando o texto da Lei 
Complementar no 101 , de 2000, a LRF. 

O Tribunal de Contas interpretou criativamente a LRF, mas sua 
interpretação mascara a realidade. Em 2002, o Estado comprometeu 
73<?o de sua receita corrente líquida com pessoal. devendo esse 
percentual crescer para 74% em 2003, em lugar de ser reduzido, 
como determina a lei. Esse entendimento mascara a realidade. 

O que fizemos ao tratar a questão da previdência dos servidores 
públicos? Nós, administração pública, criamos um monstro 
atuarialmente inconsistente, que será, em poucos anos, mais um 
problema, em lugar de ser a solução de que o Estado necessita. E 
dizemos que há norma federal sobre o assunto, que a nossa lei não 
atende, que essa norma federal não atende à realidade do Estado. O 
problema é a legislação federal ou a realidade perversa do Estado tem 
de mudar? 

Colocamos toda responsabilidade no Governo Federal. Começamos 
a fazer isso quando alegamos que o Estado não consegue pagar a 
d1vida pública, que existe em valores crescentes desde que foi 
constituída a Província de Minas Gerais, pois gostamos muito de fazer 
divida. Esta Casa aprova contratação de empréstimos com toda 
faci lidade, mas não temos o menor apetite em pagar seus custos. 
Depois, ouvimos a administração pública alegar que está pagando 
divida que não foi feita por ela , esquecendo-se de que o eleito não 
recebe apenas os bônus do poder, porque vêm acompanhados de 
seus ônus, daquelas obrigações que não pertencem a um governo, 
mas à administração pública. 

Sejamos realistas. A divida pública mineira é alta? É, mas foi 
constituída por governantes legítimos, com plena autorização desta 
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Casa, que autorizou a vinculação de receitas para sua garantia, 
dando poder ao financiador para bloquear os recursos em caso de 
inadimplência. Na realidade, o Estado está sendo subsidiado pelo 
Governo Federal. A taxa de juros que o Estado paga é de 7 ,5°'o ao 
ano. Gostaria que pensassem como seria se essa dívida não tivesse 
sido renegociada com a União, se a taxa de juros fosse a de mercado. 
que é de 22°1o ao ano, e se sobre a taxa que nos fosse cobrada ainda 
tivéssemos de pagar a taxa de risco. Onde estaríamos? Hoje, o que 
pagamos, dado o limite de comprometimento da receita corrente 
líquida com a dívida, é inferior ao que deveríamos desembolsar, caso 
não tívessemos fe1to esse acordo. 

A dívida pública dos Estados para com a Un1ão é um problema, pelo 
menos para a ma1ona deles. mas não vamos conseguir renegocia-la 
em 2003, como já nos informou o Dr. Palocc1. coordenador da equipe 
de transição do Governo Federal. E daí? O Dr. Aéc1o pode, a partir da 
legitimidade de sua eleição em um único turno, bnncar de fazer 
moratória de novo? Já vimos esse filme antes. Pagamos caro por 
esse tipo de comportamento. Hoje, Minas não tem crédito com os 
poucos organ1smos internacionais de fomento. os únicos que estão 
dispostos a financiar entes públicos em situação difícil. Mesmo que 
consigamos esse crédito, não temos capacidade de endividamento. 
Não temos capac1dade sequer de financiar com recursos próprios a 
contrapartida que esses órgãos normalmente exigem. Hoje. o poder 
público mineiro é exportador líquido de uma moeda forte . o dólar. pois 
o que recebemos de financiamentos externos, proveniente de 
contratos antigos, é inferior ao que pagamos de dívida externa. 

A solução para a crise fiscal de Minas Gerais tem de part1r de dentro 
do Estado: como a criamos. temos de resolvê-la. Rep1to. somos -
Legislativo, Judiciário, Execut1vo, Ministério Público e Tribunal de 
Contas - co-responsáveis por essa situação e temos de ser parte de 
sua solução. Vamos precisar, é claro, de auxílio externo ao Estado. 
Mas se não formos por nós, quem o será? 

Digo. ainda. que é irreal e, pior. Irresponsável querer pretender que 
nós, membros do Poder Legislativo, do Judiciáno, do Ministéno 
Público e do Tribunal de Contas, que fazemos parte da administração 
pública de Mmas Gerais, estejamos Isolados de seus problemas por 
uma redoma com permeabilidade orientada. Ela deixa passar nossos 



duodécimos da receita , mas nos isola da crise fiscal mineira, que 
não deveria ser enfrentada apenas pelo Executivo. 

Somos parte do problema e temos de ser parte da solução. 
Faço esse pronunciamento com a responsabilidade de ter presidido 

a Comissão de Fiscalização Orçamentária desta Casa, nos últimos 
dois anos. E, pela situação grave e real do Estado, sinto-me na 
obrigação de apresentar essa fala para que todos da Casa e todos os 
mineiros tomem conhecimento desses dados. Temos de fazer algo 
para que Minas Gerais possa reerguer as suas finanças , para 
responder aos reclamos dos funcionários, da sociedade, enfim , de 
todos aqueles que precisam e querem que o Estado tenha uma 
estrutura sadia em relação às suas finanças. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

funcionalismo que acompanha os trabalhos da Assembléia , é uma 
honra tê-los aqui, participando desta reunião. 

Gostaria de fazer a leitura de um artigo veiculado, hoje, no jornal 
"Hoje em Dia", assinado pelo repórter Carlos Lindenberg, referente a 
tema extremamente importante, que envolve milhares de 
trabalhadores do Estado e que, na verdade, espelha bem a situação 
pela qual o funcionalismo público está passando, em relação ao 
pagamento do 13° salário - direito sagrado do trabalhador. O artigo 
intitula-se "A Verdade sobre o 13°'' e diz: "Vai para o enésimo capítulo 
a novela do 13° salário dos servidores estaduais." O assunto, aliás, 
vem recheado de equívocos, mal-entendidos e má-fé. principalmente 
quando tratado pela grande imprensa, que, do alto de sua fama , 
costuma não ouvir as duas partes envolvidas na questão e logo toma 
partido do discurso oficial - ou contra o Governador Itamar Franco, 
como de hábito. A história de que o recurso é apenas para pagar o 
13°, por exemplo, é em parte verdade. O dinheiro viria para o caixa do 
Estado e parte dele seria ou será usado para o pagamento do 
funcionalismo. Tanto isso é verdade que esse dinheiro. referente aos 
investimentos feitos pelo Estado nas estradas federais , está sendo 
negociado com o Governo federal há pelo menos oito meses. 

O assunto não surgiu agora, às vésperas do Natal, nem as contas 
foram criadas a partir do nada. A rigor, trata-se de dinheiro estadual 
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gasto nas estradas federais ao longo dos últimos dez anos, pelo 
menos. Não é coisa de agora, como pensam alguns, como se Itamar 
estivesse reinvindicando o que gastou em rodovias da União. Vale 
repetir aos que ouvem o galo cantar e não sabem onde: é dinheiro 
que vários governantes que passaram pelo Palácio da Liberdade 
gastaram na manutenção de estradas que, delegadas à exploração do 
Estado de Minas Gerais, foram tomadas de volta pelo Governo 
Federal, há coisa de quatro anos. 

Ademais, esse acerto de contas - sim, porque há outras contas a 
favor do Tesouro mineiro que virão à tona oportunamente - faz parte 
de um entendimento político entre o Governador Itamar Franco. o 
Governador eleito e Presidente da Câmara dos Deputados, Aécio 
Neves, e o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Ou 
seja, vale explicar novamente, não é o Governador Itamar Franco que 
está chiando e pedindo o que não é seu. Ele está pedindo ao 
Presidente da República que cumpra o que prometeu a ele e ao futuro 
Governador, Aécio Neves. 

O Governo Federal podia à época, seis ou oito meses atrás. 
recusar-se a atender à solicitação feita por Itamar e referendada por 
Aécio. Mas não o fez. Aceitou. E o Presidente da República nomeou 
uma comissão para averiguar tecnicamente se o que era pedido tinha 
amparo legal. A comissão disse que tem e que os números finais 
chegam a R$1 .200.000,00. Ou seja, essa teria sido a quantia investida 
por vários Governadores de Minas Gerais nas estradas que 
pertencem à União e cuja exploração foi tomada pelo Governo 
Federal. Itamar não precisava dizer que parte do dinheiro seria usada 
para pagar o décimo-terceiro do funcionalismo. Talvez fosse menos 
desgastante. O dinheiro entraria nos cofres do Governo e de lá sairia 
para o destino que lhe fosse dado pelo Governador. Mas Itamar 
resolveu dizer claramente que parte seria usada no décimo-terceiro, 
até porque não é segredo para ninguém que é precária a saúde 
financeira de Minas, como de resto de uma boa parte de outros 
Estados. Um exemplo: o Espírito Santo - aqui do lado -, cujo 
Governador, José Inácio, foi citado nacionalmente, à época, como 
exemplo de austeridade financeira e administrativa. Na época, Itamar 
Franco divergia de Fernando Henrique, e José Inácio apoiava o 
Presidente da República. Pois agora, quatro anos depois, o Espírito 
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Santo está quebrado, não paga os compromissos com a União e 
está ameaçado de intervenção federal por desmantelo político e 
administrativo. Em suma, não é apenas Minas que está com a 
situação financeira precária. 

Por fim, o que levou os Estados à penúria não foi a administração de 
seus governantes, na maioria dos casos. Na raiz do problema, está a 
dívida histórica dos Estados com a União, pela qual cada unidade da 
Federação precisa comprometer 13% de suas receitas correntes 
líquidas para quitá-la. No caso de Minas, são cerca de 
RS 150.000.000,00 todos os meses. Pode-se até dizer que antes a 
situação era pior. despendia-se mais, gastava-se mais. Ainda assim, o 
índice é alto, tanto para Minas como para qualquer outro Estado. Por 
isso todos reclamam e querem a renegociação dessa dívida. O que 
interessa. no momento, porém. é outra coisa: o dinheiro sai ou não 
sai? Deve sair. O Governador eleito, ao que se sabe, comprometeu-se 
a receber as estradas de volta, para depois privatizá-las. O dinheiro 
sairá , mas é certo que no ano que vem sairão também várias outras 
brigas por conta da privatização dessas mesmas rodovias. 

Entendo que esse artigo do jornalista Carlos Lindenberg nos traz 
uma reflexão. Temos aqui vários funcionários ligados ao setor de 
saúde, ao setor educacional, que esperam. acima de tudo, uma 
postura do Governo, uma postura desta Casa em relação aos seus 
problemas. Estamos vendo várias faixas trazendo alusões a alguns 
projetos que estão sendo discutidos, como a questão do adicional dos 
trabalhadores da saúde, os trabalhadores da área administrativa. 
Nesta mesma semana, fizemos pronunciamento cobrando o envio do 
projeto à Casa, para que possamos votá-lo este ano. Caso contrário, 
cerca de 3.680 funcionários que trabalham no setor administrativo da 
saúde pública não terão acesso ao adicional de 30% . Vejo 
funcionários do setor educacional, que, de uma forma legítima e clara, 
cobram uma posição desta Casa sobre o plano de carreira ; aliás, 
ainda ontem, eu dizia que esta Casa tem um compromisso. 

A história diz que esta Casa sempre honra seus compromissos. 
Firmamos o compromisso de votar , ainda este ano, o plano de carreira 
dos funcionários do Estado. Mas também preocupa muito a questão 
do 13° salário, que é um direito líquido. É um recurso com o qual todos 
os funcionários públicos contam, para fazer face aos gastos do final 



de ano. Há quatro anos, o Governador Itamar Franco criticou de 
forma bastante contundente o ex-Governador Eduardo Azeredo. Com 
ou sem dinheiro de estrada, o Governador tem que fazer todo o 
possível para honrar o compromisso de pagar o 13° salario do 
funcionalismo. 

Entendo que a figura do Governador eleito, Aéc1o Neves, é 
fundamental. Tanto é ass1m, que adiou para o dia 18 sua renúncia ao 
cargo de Deputado Federal e Presidente da Câmara Federal , 
exatamente para ter mais tempo para fazer a cobrança do repasse 
desses recursos do Governo Federal. 

Esta Casa não pode assistir, de forma passiva, ao que está 
acontecendo. Temos nossa responsabilidade. temos que fazer o 
possível para que o Governo do Estado tenha condições de honrar 
seus compromissos e arcar com o 13° salário do funcionalismo 
público, o que não é favor. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparter - Parabéns, Deputado 
Carlos Pimenta. Hoje de manhã, tive o prazer de ler o artigo. Na 
semana passada estivemos em Brasília, juntamente com nosso 
Ministro, que garantiu, categoricamente, a liberação de 
R$1.600.000,00 destinados à recuperação da Rodovia 459 e afirmou 
taxativamente que, dentro de poucos dias, as obras seriam 
reiniciadas. Naquele momento, recebi a notícia com muita alegria 
porque estava representando a bancada sul-mineira, que tem a 
aspiração de ver recuperada essa malha viária tão importante. 

Ao mesmo tempo que fiquei feliz, preocupou-me também a situação 
do nosso funcionalismo. com relação ao 13° salário. Esses impasses 
que ainda se encontram na Assembléia Legislativa, no Governo do 
Estado. inviabilizam o direito sagrado de todos os funcionários da área 
da saúde, educação etc. Vemos os esforços do ilustre Governador 
eleito Aécio Neves, que negociou. hoje de manhã, quase 
R$500.000.000,00, com a possibilidade de remanejamento de verbas 
destinadas às rodovias federais , de competência do Governo Federal , 
para atender pelo menos aos reclames de Minas. 

Fica aqui essa reflexão, para que esta Casa, num momento tão 
difícil , quando estamos necessitando urgentemente de recursos 
financeiros para pagar o 13° salário dos funcionários, também busque 
recursos e encaminhe pleitos ao Ministério dos Transportes, ao 



Governo. para que se solucione essa pendência. Por isso é muito 
importante o pronunciamento de V. Exa. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a contribuição. Esse é o 
sentimento que impera na Casa. Não podemos cruzar nossos braços. 
A bancada federal vai ter um papel fundamental. Estamos vendo 
correr rapidamente em Brasília a minirreforma tributária. São proJetos 
que interessam ao Presidente da República e que devem ser votados 
até o final desta semana. 

É importante que a Bancada mineira se comporte de forma bastante 
coesa. Eles hão de colocar na frente os interesses de Minas Gerais e 
hão de dizer. claramente. alto e bom som. sem nenhum temor, ao 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. que não vão votar. nem 
ajudar nessa minirreforma enquanto os interesses de Minas não forem 
atendidos. 

Srs. Deputados, Srs. funcionários , o que Importa é que o Estado 
tenha condições de arcar com a sua responsabilidade. Além disso, 
importa que o Governo Itamar Franco retire ou consiga os recursos de 
onde quer que seja e que o Governador eleito Áecio Neves continue 
ajudando da mesma forma. Penso que vai ser um Natal triste, sem 
cor, para os nossos funcionários, caso não recebam o que lhes é de 
direito, po1s são recursos com os quais contam para fazer frente aos 
gastos de final de ano. 

Parabéns não só a Carlos Lindenberg pela bela matéria, mas 
também ao Governador Itamar Franco e ao futuro Governador Áecio 
Neves pela postura firme em defesa dos interesses de Minas. Espero 
que esses recursos, ao entrarem no caixa único do Estado, sirvam. 
em primeiríssimo lugar, para pagar o que Mmas deve aos nossos 
funcionários, que é o 13°. Muito obrigado. 

* - Sem rev1são do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra , o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados. público 

presente nas galerias, funcionários da Casa , imprensa, 
telespectadores da TV Assembléia , vários assuntos me trazem a esta 
tribuna na tarde de hoje. 

Inicio com um assunto local. ou seja. de Belo Horizonte. Fu1 
procurado por moradores do Ba1rro Glória, residentes nas ruas em 
torno da Rua Maurício de Nassau. No período chuvoso. as casas 



dessas ruas são inundadas devido a um sistema de refluxo que 
ocorre nas tubulações internas, ou seja, dentro das casas, e não na 
rua. 

Estive nesse local, uma vez que fui convidado pelos moradores. e 
pude verificar isso. Quando chove mais - d1zem os moradores - ocorre 
uma calamidade dentro de suas casas. 

Está certo que não era um problema para ser d1scut1do na tribuna da 
Assembléia Legislativa do Estado, porque é um problema do 
município, mas, como Deputado, fui procurado. Ass1m . há algum 
tempo fiz uma solicitação à COPASA para prestar esclarecimentos ou 
enviar a mim um laudo técnico que havia sido feito antenormente. na 
Rua Maurício de Nassau, precisamente no n° 1 O, numa casa, no 
Bairro Glória. A COPASA respondeu e mandou-me um of1cio. que ja 
está em minhas mãos. Postenormente, será levado aos moradores do 
Glória. 

O ofício diz o seguinte. (- Lê:) 
"Ref: Ofício n° 418/02, do Deputado Doutor Viana, solicitando cópia 

do laudo técnico de vistoria realizada na Rua Mauncio de Nassau, 
103, no Bairro Glória. 

Sr. Deputado, atendendo a solicitação de V. Sa. , cumpre-nos 
1nformar que a Rua Maurício de Nassau. 195 - conforme endereço 
alterado pelo cliente - é servida por rede coletora de esgoto sanitário. 
A água que corre canalizada no interior do quarteirão é proveniente de 
mina, cujas competência e responsabilidade são da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte." 

Isso foi mandado pela COPASA. (-Lê:) 
"Para ma1ores esclarecimentos, contactar o setor técnico desse 

distrito." 
Logo após vêm as informações adicionais; porém o que nos importa 

é o conteúdo que acabo de ler. 
Então, cabe à SUDECAP e à PBH olhar essa situação. Os 

moradores já não agüentam informação. reunião ou discussão. 
Querem solução. Várias vezes foram à Regional Noroeste, à 
SUDECAP, e nada é feito . Já não acreditam nas promessas de que 
vão resolver o problema. É por ISSO que, contrariando a nossa 
vontade, trazemos a reclamação da população desse bairro. Os 
moradores já f1zeram até um aba1xo-assinado, mas nada adianta se 
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não houver vontade política da regiona l, da SUDECAP e da 
Prefeitura. 

Mais uma vez. assumo compromisso com aqueles moradores. em 
razão da angústia por que passam quando chove - o que a toda a 
hora acontece -, pela inundação. Não é na rua. no bairro. é dentro das 
residências dessas pessoas. no Bairro Glória, mais precisamente na 
rede coletora da Rua Maurício de Nassau. É água pluvial , não é 
esgoto. Não é da competência da COPASA, é da Prefeitura. 

Continuarei cobrando e acompanhando a movimentação dos 
moradores até a solução do problema. Pela sensibilidade do Prefeito 
Fernando Pimentel , pessoa que conhecemos e com quem temos bom 
relacionamento, esperamos que a sua equipe entre em cena para 
resolver essa questão, e não mais apenas para fazer visitas. porque 
disso o povo da região está cansado, quer solução. 

Outra situação que me traz à tribuna é que no dia 1 O de outubro. 
logo após as eleições, nas primeiras reuniões, eu, por coincidência, eu 
estava presidindo a reunião quando surgiu um projeto de lei e, nele, 
emenda do Deputado Alberto Pinto Coelho, para criação de diretoria 
regional de saúde para Lavras. Tudo bem. Estamos de acordo. Lavras 
precisa. Ficamos muito felizes pelo fato de o Deputado Alberto Pinto 
Coelho estar trabalhando para resolver essa necessidade do 
município e da população de Lavras e vizinhança. Já havíamos tido a 
oportunidade de presenciar aqui, na Assembléia, votação negando a 
criação de uma DRS em Januária - não por culpa de Lavras, nem da 
população da região, muito menos do companheiro e amigo, 
Deputado Alberto Pinto Coelho, grande Deputado desta Assembléia-. 
atendendo, àquela época, a pedido de Deputado que também presta 
muitos serviços a Minas Gerais, meu amigo e colega médico, 
Deputado Carlos Pimenta. Nada mais justo do que esse parlamentar 
se sensibilizar pela questão. Como já estávamos havia mais tempo 
empenhados em levar uma DRS para a nossa Curvelo e região, 
aproveitamos aquele momento para outro projeto, do Deputado Hely 
Tarqüínio, que defende a ajuda do Estado aos portadores confirmados 
de hipotireoidismo e fenilcetonúria positivos, doenças extremamente 
graves, perfeitamente evitáveis, mas que, quando ocorrem. seja qual 
for o motivo - má prevenção, etc. , causam deficiência mental 
irreversível. 



Em negociação com as Lideranças presentes àquela reun1ao, 
juntamente com os demais colegas interessados. subscrevemos uma 
emenda de minha autoria; e não de outros, que querem tomar essa 
paternidade para agradar aos eleitores da minha cidade e região. Em 
outro pronunciamento, citarei nomes de Deputados que afirmam ser 
autores dessa emenda, o que não é verdade. O Deputado João 
Batista de Oliveira, votado na região, sempre se comporta de maneira 
ética e inteligente, e sabe perfeitamente que. para todo filho bonito. 
sempre aparece mais de um pai. Defendendo nosso direito, entrei 
com a emenda para criar também a Diretoria de Curvelo, assim como 
fez o Deputado Carlos Pimenta, criando a Diretona de Januária, e 
outros colegas que defenderam suas regiões. Votamos, de comum 
acordo, todas as emendas que criavam essas unidades de saúde. 
Para a nossa surpresa. a reg1onal de Lavras fo1 aprovada. Tudo bem. 
mas o Governador vetou a de Curvelo e a de outras cidades. 
alegando que eram novas despesas para o Estado. Isso não é 
verdade. Estávamos pedindo apenas a criação. Bastava que o 
Governador sancionasse o projeto com as referidas emendas. e isso 
não gera despesas. As instalações é que geram. Fomos ao 
Secretário, Carlos Patrício. que nos mostrou onde seria a reg1onal. 
Discutimos com o Cel. Duarte, seu Chefe de Gabinete, e delimitamos 
as cidades que comporiam a regional. Ele foi totalmente a favor do 
desmembramento da regional de Curvelo da regional de Sete Lagoas. 

O custo para o próximo Governo passaria a existir quando, em outra 
negociação, fizéssemos a instalação da Delegacia Regional , ficando 
em torno de R$30.000,00 a R$35.000,00. Esse valor não é elevado. 
se comparado com os benefícios que a população local obterá. Mas o 
Governador - ou a sua assessoria - justificou o veto dizendo que o 
projeto acarretará novas despesas para o Estado. Realmente o 
Estado não pode suportar mais despesas, mas essa negociação 
ocorreria no próximo Governo. Infelizmente, o Governador nos deu 
esse parecer desfavorável , mas iremos derrubar o veto. porque a 
proposta não cria dispêndios. Se criasse, 1namos procurar 
entendimento. Como a situação já está acordada com o Secretário da 
Saúde e o seu Chefe de Gabinete, faremos com que volte ao 
Governo, após a derrubada do veto. Dessa forma. a Assembléia 
poderá constituir essa lei, regulamentando a criação da D1retoria 



Regional de Curvelo e de outras cidades. conforme disposto no 
projeto vetado. Aí. sim, no futuro Governo. negociaremos a instalação 
daquela unidade, que muito favorecerá às comunidades locais. assim 
como às comunidades de Januária, e das demais, que constam nos 
textos das emendas. 

Outra questão sobre a qual quero me manifestar, mais uma vez, é a 
da criação do Conselho de Contas Municipais. O jornal "Hoje em Dia" 
colocou-me a favor dela, e o "Estado de Minas" colocou-me contra. 
Minha posição é contrária, porque gera grande despesa para o 
Estado. Sou a favor de reforma. de melhoria na atuação do Tribunal. 

Há problemas criados pela demora em analisar os processos e em 
outras situações, como a que se refere aos professores, na área da 
educação, aposentados há seis. sete, oito anos. Quando o Tribunal 
analisou as aposentadorias, depois de transcorrido todo esse tempo -
não só por culpa sua, mas devido à demora da SERHA -, os 
professores aposentados ficaram durante um tempo em período 
intermediário, parecendo que estavam no limbo, nem na ativa nem, de 
fato. aposentados. Depois de aposentados, o Tribunal levou dois anos 
para analisar sua aposentadoria. e, em alguns casos, concluiu que 
ainda havia um tempo a ser cumprido. Depois de oito anos, 
determinou que os professores retornassem à sala de aula. Trata-se 
de manifestação absurda dos erros que acontecem em nosso Estado, 
em vários setores da área administrativa. Por isso, cobramos 
melhorias no trabalho, temos esses detalhes para acertar no Tribunal 
de Contas. 

Amanhã ou depois manifestaremos, mais uma vez, a necessidade 
de esta Casa cumprir o acordo que fizemos para votar o Projeto de Lei 
Complementar no 53, o Plano de Carreira do Magistério, visto que não 
podemos falhar com a categoria. 

Muito obrigado. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. e Sras. 

Deputadas, público, telespectadores. hoje, 1 O de dezembro, é o dia da 
comemoração dos direitos humanos, dos direitos universais dos 
homens e mulheres deste País e deste planeta. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada em 1948. 
logo depois da 2 a Guerra Mundial , diz: '·Art .1° - Todas as pessoas 



nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de 
razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com 
espírito de fraternidade. 

Art. 2° - Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou de 
outra natureza, origem nacional ou social , riqueza , nascimento ou 
qualquer outra condição". 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem vários artigos e 
inc1sos para a defesa dos direitos humanos. Isso após experiência 
dramática da 2° Guerra Mundial, quando os direitos humanos foram 
profundamente feridos . quando houve grande e contundente ameaça 
à raça humana, especialmente na Europa. 

Na realidade, hoje, no Brasil , v1vemos confronto permanente nas 
questões da liberdade e da defesa dos direitos humanos. Observamos 
que o Estado brasileiro ainda se encontra dentro de uma concepção 
feudal. Apesar de todos os avanços que o mundo moderno trouxe, 
verificamos que no Estado brasileiro ainda há uma forma autoritária na 
condução das políticas. Enquanto Pres1dente da Comissão de Oire1tos 
Humanos, tive a oportunidade de conhecer e de ver vários exemplos 
de abusos de autoridade no Estado. Mas percebi especialmente que 
as nossas cidades são ainda como pequenos feudos, e seus 
habitantes e munícipes são como se fossem servos, principalmente do 
poder municipal. 

É muito freqüente recebermos denúncias de abuso de poder através 
da autoridade maior do município, ou seja, especialmente do Prefeito 
Municipal, quando coage os seus servidores, Inclusive parcela da 
população, especialmente os ma1s pobres e desvalidos. 

Essa concepção ainda feudal do Estado bras1le1ro, especialmente 
das pequenas cidades, dos rincões do País e do Estado ainda prec1sa 
avançar muito na questão da observação de que nos direitos 
humanos, no que concerne à saúde, à educação e à liberdade de 
expressão e de opção, especialmente no momento político de escolha 
dos representantes, principalmente os municipais, há uma verdadeira 
ação massacrante dos poderes municipais sobre os cidadãos, os 
munícipes, especialmente aqueles que trabalham na estrutura do 
município, da Prefeitura. 
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Por isso, precisamos ainda avançar muito na questão dos direitos 

humanos. O Brasil está muito aquém, atrasado na observância da 
preservação dos direitos das pessoas. especialmente daquelas mais 
pobres e dos negros. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é 
constituida de pilares, quais sejam os direitos civis , sociais, culturais e 
ambientais. Estes estão ameaçados, além de, nos últimos anos, a 
própria vida, a sobrevivência do homem sobre a terra. A questão 
ambiental e da água é muito séria. 

Quando falamos hoje do Programa Fome Zero, o programa do Lula, 
um projeto nacional, temos que estar acoplando a ele o Projeto Água, 
porque não se consegue sobreviver sobre a face da Terra se há 
alimento. mas não há água. Apesar de o Brasil ser um dos países com 
maior quantidade de água no planeta, a cada dia, a cada ano, vem 
perdendo fontes de água que . se inicialmente pareciam inesgotáveis , 
ao longo do tempo vão se esgotando. 

Por isso defendemos que a Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos ligada à Presidência da República tenha poder político de 
peso, de força, para que os principais órgãos do Estado brasileiro, os 
Ministérios mais importantes, da Saúde, da Educação, do Esporte , do 
meio ambiente e da infra-estrutura possam, no conjunto com a 
Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, fazer com que sejam 
preservadas a vida, as liberdades e os direitos econômico, cultural , 
social e civil de todos os brasileiros. 

Por isso, quando fazemos a comparação da questão da pobreza no 
Brasil. vemos que. nos últimos cinco anos, as políticas implementadas 
por Fernando Henrique Cardoso fizeram a renda média do brasileiro 
catr em 1 0,3%. 

Os mais pobres sofreram queda ainda maior, ou seja. de 11 ,6%, em 
sua renda mínima nos últimos cinco anos. Na semana passada, 
quando o Presidente da República falou que os pobres brasileiros 
melhoraram de vtda, estava pregando grande mentira, porque, se a 
média da renda brasileira caiu 1 0,3%, a renda dos pobres caiu ainda 
mais. Como os pobres brasileiros puderam ter melhora de vida nesses 
ultimas anos, se a pesquisa do IBGE demonstra que sofreram queda, 
não de 1 0,3%, mas de 11,6%? Se estavam mais pobres e miseráveis, 
passando fome, nesses últimos cinco anos estão sofrendo muito mais. 
O Brasil está mal classificado do ponto de vista da sua renda nacional , 
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mas, quando consideramos a raça negra, notamos que está em 
condição pior do que a média nacional. De acordo com a média 
nacional, o Brasil está posicionado em 49° lugar com relação à renda 
mínima da população, mas, quando levamos em conta a raça negra. 
f1ca posicionado em 108° lugar no que diz respeito à renda média 
nacional. Quando falamos em direitos humanos e em justiça social , 
temos de levar em conta a questão da raça negra. Precisamos 
analisar com profundidade esse aspecto e buscar soluções, porque, 
nessa questão, há discriminação terrível , que onera quase 50°'o da 
população brasileira, já que em cerca de 47% é composta por negros. 

Chamamos a atenção para o direito à educação e à saúde. Os 
movimentos sociais presentes, representando esses setores. estão 
lutando por direitos humanos universais. O Bras1l, por meio dos seus 
movimentos, precisa consegu1r as suas vitónas. Parabéns ao Smd-
Saúde, ao Sind-UTE e a todos os movimentos que estão buscando os 
seus direitos. Esta é a Casa que devem procurar para esse fim, pois 
os Deputados estarão votando os seus projetos. Muito obrigado. 

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

18 Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Esgotada a hora 
destinada a esta parte, a Presidência passa à 28 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. 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos 

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno. requerimentos dos 
Deputados Paulo Piau (7), solicitando a inclusão em ordem do dia dos 
Projetos de Lei n°s 984 e 1.011/2000, 1.755 e 1.877/2001, e 2.203 e 
2.331 /2002 e do parecer da Comissão de Justiça pela ilegalidade do 
Projeto de Le1 no 2.225/2002; nos termos do 1nc1so VIl do art. 232, c/c 
o art. 141 , do Regimento Interno. requerimentos dos Deputados lvair 
Nogueira, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Le1 no 
2.113/2002; e Dalmo Ribeiro Silva (2), solicitando a inclusão em 
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ordem do dia do Projeto de Lei no 1.407/2002; e, nos termos do 
inciso VIl do art. 232, c/c o art. 141 . do Regimento Interno, 
requerimento do Dalmo Ribeiro Silva, solicitando que o Projeto de Lei 
no 2.141/2002 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi 
distribuído. uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo para 
emitir seu parecer. 

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 da Proposta de 
Emenda à Constituição no 44/2000, do Governador do Estado, que dá 
nova redação ao art. 239 da Constituição do Estado (À promulgação.); 
do Projeto de Ler Complementar n° 50/2002, do Governador do 
Estado, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua 
competência e dispõe sobre a carreira do Defensor Público, e dá 
outras providências; e dos Projetos de Lei n°S 1.762/2001, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo do Estado a 
incorporar a Frigoríficos de Minas Gerais S.A. - FRIMISA - a 
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG; 
1.766/2001 , do Deputado Agostinho Silveira, que altera dispositivo da 
Lei no 13.438, de 30/12/99, que dispõe sobre contagem, cobrança e 
pagamento de emolumentos por serviços extrajudiciais, institui o selo 
de fiscalização e dá outras providências; 1.904/2001 , do Deputado 
Sebastião Costa, que altera a redação do parágrafo único do art. 1 o da 
Lei no 13.205, de 15/4/99, que autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao Município de Alvinópolis, e dá outras providências; 
1.986/2002, do Deputado Eduardo Brandão, que autoriza o Poder 
Executrvo a doar ao Município de Capetinga o imóvel que especifica; 
2.063/2002, do Deputado Arlen Santiago, que dispõe sobre o uso, 
pelas Policias Civil e Militar, de armas de fogo apreendidas à 
disposição da justiça; 2.089/2002, do Deputado Miguel Martini , que 
torna obrigatória a adoção de medidas de segurança contra o furto e a 
troca de recém-nascidos em maternidades no Estado e dá outras 
providências; 2.171 /2002. do Governador do Estado, que dispõe sobre 
o Conselho Estadual de Turismo, e 2.392/2002, dos Deputados João 
Batista de Oliveira e Antônio Andrade, que dispõe sobre a política 
estadual de desenvolvimento sustentado da cadeia produtiva do 
algodão e dá outras providências (À sanção.). 
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Votação de Requerimentos 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Edson Rezende, 
solicitando sejam adotados os procedimentos necessários para que o 
Conselho Regional de Medicina - CRM-MG - providencie a realização 
de vistoria nas instalações do Centro de Especializações Médicas do 
Servidor Público, enviando a esta Casa o relatório de tal 
procedimento. Em votação, o requenmento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Edson Rezende, solicitando sejam 
adotados os procedimentos necessários a fim de que seja enviada 
solicitação à Vigilância Sanitária do Município de Belo Horizonte para 
que remeta a esta Casa Legislativa cópia do relatóno da v1stona 
realizada nas instalações do Centro de Especializações Médicas do 
Servidor Público. Em votação. o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro solicitando que o Projeto 
de Lei no 1.974/2002 seja distribuído, em 2° turno, à Comissão de 
Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento n° 3.399/2002, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
solicitando ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado o envio a 
esta Casa de informações relativas ao incêndio ocorrido no Tribunal 
em 12/4/2002, com as especificações que menc1ona. A Mesa da 
Assembléia op1na pela aprovação do requerimento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro 
Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
professores, senhores e senhoras, este requerimento foi encaminhado 
ao Presidente da Assembléia e publicado no "Diário do Legislativo", no 
dia 8/6/2002. Ele exprime nossa preocupação quanto às informações 
que o Tribunal de Contas do Estado possa prestar a este parlamento 
sobre o incêndio ocorrido naquela Casa, em abril deste ano. 
Entendemos que essas informações são importantes para que os 
parlamentares possam analisar a natureza dos documentos 
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incendiados e proceder às investigações necessárias. Esta Casa, 
com a assinatura de 50 parlamentares. está solicitando a instalação 
de uma CPI para apurar o referido incêndio. 

Creio ser importante que todos tenham conhecimento do inteiro teor 
do requerimento que encaminhamos à Presidência da Assembléia 
Legislativa, para que estabeleçamos uma relação não só de 
confiança, mas de absoluta transparência com o Tribunal de Contas e 
deste com a sociedade mineira. 

O requerimento tem o seguinte teor: (- Lê o Requerimento no 
3.399/2002, publicado na edição do dia 8/6/2002.). 

Sr. Presidente, considero que o conteúdo desse requerimento , 
incluindo os considerandos, é suficientemente claro para garantir a 
transparência necessária do Tribunal de Contas perante a Assembléia 
Legislativa, e. fundamentalmente, perante o povo mineiro. Por isso. 
peço aos parlamentares que apóiem e aprovem esse requerimento, 
como sinal de compromisso com a transparência, com a ética e com 
as boas práticas da administração pública do Estado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhoras e senhores, ocupantes das galerias, imprensa, no dia 18 de 
abril, imediatamente após a imprensa noticiar o incêndio ocorrido no 
Tribunal de Contas, ou seja, no mesmo dia, apresentamos um 
requerimento com teor semelhante ao apresentado, posteriormente, 
em junho pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

Consideramos urgente e indispensável os parlamentares desta 
Casa, juntamente com a nova Mesa, iniciarem um trabalho no sentido 
de rever a tramitação e os procedimentos relativos à apresentação de 
requerimentos por Deputados nesta Assembléia. 

Estamos no mês de dezembro, e o requerimento foi apresentado por 
mim, em abril, e pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, em junho. 
Porém, somente agora será votado. Considero que, se a Assembléia 
não exigir do Tribunal essas informações, estaremos sendo 
coniventes com possíveis manobras - artifícios não lícitos -, 
provavelmente praticadas pelo Tribunal nesse incêndio, 
especificamente. Não podemos nos omitir. Estamos no final da 
Legislatura, mas creio que, no início da próxima, deveremos implantar 
uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse caso e 



tantos outros também denunciados. 
Queremos que o Tribunal de Contas seja, de fato , um órgão de 

assessoria à Assembléia , que preste os serviços de que 
necessitamos, para que possamos cumprir a nossa missão 
constitucional de fiscalizar. 

Uma vez que os Indícios apresentados apontam para a gravidade de 
um incêndio criminoso. não dá para fazermos de conta. O Poder 
Legislativo - ao qual o Tribunal está subordinado - não pode de1xar de 
investigar nem calar-se. Pelo contrário, tem a obrigação de esclarecer 
à sociedade mineira esses questionamentos e tantos outros que foram 
levantados. 

Acredito que, mesmo que o requenmento seja aprovado, - tenho 
certeza de que será- as informações não chegarão a nós. V. Exa. fez 
o requerimento com seu partido. assim como o f1z com nosso partido e 
com tantos outros parlamentares. Por isso, devemos cobrar 
permanentemente até que tenhamos as informações. Se não vierem , 
a partir do requerimento, devemos assumir hoje o compromisso de 
assinar uma CPI para esta Casa investigar o incêndio ocorrido no 
Tribunal de Contas. Aproveitaremos para descobrir por que o 
concurso público para auditor não é feito. Aproveitaremos também 
para investigar os aprovados nos concursos do Tribunal. 

Creio que é obrigação desta Casa passar o Tribunal de Contas a 
limpo. É nosso dever e devemos assumir esse compromisso. 
Queremos ter essas informações. Se não vierem, devemos ir lá e 
buscá-las por meio dos instrumentos jurídicos previstos para isso. O 
que não podemos é nos calar. 

V. Exa. d1sse muito bem ao fazer sua expos1ção. Somente entre 
Câmaras Municipais e Prefeituras temos em torno de 1.600. 1.700, 
sem contar os órgãos do Poder Executivo, administração direta, 
indireta etc. Será que todos funcionam maravilhosamente bem para 
termos tão poucas auditorias? E quando não funcionam? De quem 
são as contas que foram queimadas? O que quiseram esconder? São 
perguntas que a sociedade faz. Temos, portanto, a obrigação de dar 
respostas. Todas as perguntas aqui formuladas precisam ser 
respondidas. Quantos e qua1s processos foram completamente 
destruídos no incêndio ocorrido na madrugada do dia 12/4/2002? 

É interessante quando V. Exa. faz sua exposição. Por acaso, 



naquela noite, houve uma festa na cantina que, por acaso, era 
próxima do local onde estavam guardados os documentos. Quais 
documentos foram queimados? Queremos saber quem foi beneficiado 
com o incêndio. Não é possível que o Poder Legislativo não cobre 
isso. Não é possível que a sociedade aceite que nós, que temos a 
missão constitucional , não cumpramos isso. 

Queremos, desde já. que a próxima Mesa tenha o compromisso de 
modificar a sistemática dos requerimentos nesta Casa. Queremos 
também o compromisso de instalar uma CPI para a investigação do 
caso. Não dá para dizermos que é um tribunal de faz de contas, se 
nos omitirmos quando a nós é exigido fazer a fiscalização. 

O Tribunal de Contas, infelizmente, conseguiu um "lobby·· muito forte 
na Constituição Federal de 1988 e até mesmo na Estadual de 1989. 
Isso precisa ser modificado. É preciso um Tribunal de Contas que 
realmente cumpra sua missão e seu papel , auxiliando o Poder 
Legislativo. Caso contrário , é melhor que não haja. O modelo que 
temos encobre mais que explicita. 

Queremos cobrar. Esperamos que essas respostas venham. Se não 
vierem , vamos buscá-las por meio de uma CPI. Não temos o direito de 
nos silenciar neste momento. Há um ditado popular que diz: "Antes 
tarde do que nunca". Estamos esperando de abril a dezembro. Se 
esse requerimento sair agora, quem sabe consigamos obter essas 
informações. Se não conseguirmos agora, volto a reafirmar, temos a 
obrigação de instalar uma CPI para levantar todas as questões 
relativas ao Tribunal de Contas - não-realização de concurso público, 
modo de aprovação das contas, funcionamento do órgão. Temos que 
dar essa contribuição para a sociedade, quem sabe até mesmo 
ensejar a discussão de um novo modelo de Tribunal de Contas para o 
nosso Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

senhores e senhoras que nos escutam nas galerias, professores, 
funcionários da Colônia Santa Isabel, trabalhadores que ali atuam, 
trabalhadores do setor de saúde, telespectadores, estamos aqui 
também para discutir problemas importantes para todos nós. 
Primeiramente, quero lembrar que hoje é o dia da Carta das Nações 
Unidas. É bom que nos lembremos que pouco antes da Carta das 
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Nações Unidas tivemos a Declaração dos Direitos Humanos, em 
1948. Mas declaração não tem força de lei. As Constituições é que 
afirmam e reafirmam as declarações. Vêm referendar e colocar no 
papel, com força de lei, o que tem que ser feito. As Constituições 
atuam sempre no sentido positivo. Para hoje lembrar a Declaração 
dos Direitos Humanos, abri a Constituição cidadã de 1988, no capítulo 
que fala dos direitos individuais e coletivos. No art. 205 há palavras 
muito fortes: "Todos são iguais perante a lei". O art. 206 diz: 
"Educação é direito de todos e dever do Estado". Quando li o art. 205, 
suas palavras me soaram muito forte. "Todos são iguais perante a lei'". 
Que igualdade é essa? Sabemos que uns são muito mais iguais que 
os outros. Estamos vendo aqui o pessoal da educação. da saúde, da 
Colônia Santa Isabel, lutando há anos para ter seus direitos, 
garantidos pela Constituição, respeitados e reconhecidos. O projeto 
que lhes interessa e as reivindicações que fazem nesta Casa não 
saem do papel e da gaveta. 

Enquanto isso, há projetos que aparecem e tramitam numa semana 
ou em 15 dias. Estão garantindo direitos de quem? Para reivindicar 
esses direitos. precisamos conhecer, nos informar e saber exatamente 
do que tratam e como estão as coisas. Somos parlamentares e o 
nosso papel é legislar, fiscalizar e denunciar, se for preciso. Muitas 
vezes, não podemos legislar, porque, na Casa, quando o projeto não 
interessa a alguns, não sai da gaveta: porém, em outros momentos. 
corre com uma velocidade que chega a descarrilar dos trilhos em 
muitas curvas. 

Temos de fiscalizar. Acabamos de ouvir o que foi dito pelo Deputado 
Adelmo Carneiro Leão. Vimos o requerimento dele solicitando que o 
Tribunal de Contas seja investigado, a fim de conhecermos as causas 
do incêndio. Só depois que as conhecermos é que veremos, de fato, a 
quem interessa. Assim , poderemos denunciar o que realmente 
aconteceu e o porquê daquele incêndio. 

Meus amigos, Deputados presentes, queremos lembrar o problema 
da saúde, que anda tão abandonada. É também um direito de todos. 
Por que a reivindicação dos funcionários da saúde não passa por aqui 
ao menos para ser apreciada, discutida com mais lealdade e à vista 
de todos? 

Quero lembrar também o problema do pessoal da Colônia Santa 
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Isabel. Muitos que hoje estão aqui buscam uma ajuda, que pode 
ser uma bolsa, ou um auxílio para que continuem atuando na Colônia 
Santa Isabel em favor dos outros, dos que estão doentes. Muitos 
deles entraram como doentes, como pacientes; depois, recuperaram a 
saúde, tomaram amor àquele lugar e compreenderam o sofrimento 
daqueles companheiros que lá estão. Querem continuar trabalhando 
como voluntários, não estão exigindo muita coisa, não estão exigindo 
nada pelo muito que fazem . O reconhecimento do trabalho deles pode 
vir por meio de uma bolsa ou ajuda. 

Falarei ainda sobre os professores. Há 20 anos, eles buscam um 
direito e se sentem cada vez mais enganados, mais enrolados nessa 
busca. 

Vou ler o inciso V do art. 206 da Constituição Federal de 1988: 
"Valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma de lei, 
plano de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições 
mantidas pela União". 

É uma afirmativa dessa Constituição de que a valorização dos 
profissionais do ensino é um dever para com eles, incluindo planos de 
carreira. E também de que o ingresso no magistério deve ser feito por 
concurso público. 

O que vemos? Todo mundo se lembra de que o projeto da Deputada 
Elbe Brandão é inconstitucional , porque esses profissionais já fizeram 
concurso público. Todo mundo se lembra de que os designados não 
têm direito porque não fizeram concurso público. Pergunto: já que a 
Constituição fala que o ingresso no magistério deve ser feito por meio 
de concurso público - o ingresso em qualquer serviço público - , por 
que esse concurso nunca se realizou? 

E agora, quando se realiza, é feito de tal maneira que atropela os 
designados que trabalharam 20, 25 anos, dispensando-os sem direito 
a nada, sem aviso prévio, praticamente. 

Deixo bem claro para os professores que estão aqui, desde a 
semana passada, na luta para que o plano de carreira seja lembrado 
nesta Casa, que se trata também de uma exigência da Constituição. 
Plano de carreira não é favor prestado por governos. É direito 
constitucional. Falamos do concurso, mas não do plano de carreira. 
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Vamos fazer todo o possível , agora, para mostrar ao Governo que 
está saindo e ao que vai chegar que têm de respeitar a Constituição, 
que esse plano de carreira tem de existir. mas, para que exista, tem 
de passar por esta Casa, tem de ser votado. Se todos são igua1s 
perante a lei , por que o projeto do Tribunal de Contas dos Municípios 
anda tão depressa e o plano de carreira dos professores prec1sa 
esperar 20 anos? 

Questão de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, veja quantos 

Deputados estão aqui. Solicito que encerre, de plano, a reunião. 
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 

constante na pauta. a Presidencia solic1ta ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Fana) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados. 
Portanto. há quórum para a continuação dos trabalhos. Em votação. o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação. em turno único, do Veto Total à 

Proposição de Lei no 15.267, que cria a Ouv1dona de Saúde da 
Mulher. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. 
Designado relator em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
opinou pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter a 
matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 
261, inciso X, ele os arts. 222 e 255 do Regimento Interno. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Edson Rezende solicitando a 
votação destacada do art. 4° da proposição. A Presidência defere o 
requerimento em conformidade com o inciso XVII do art. 232 do 
Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogéno Correia. 
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero encaminhar 

contrariamente ao veto do Governador Itamar Franco ao projeto de lei 
que cria a Ouvidoria de Saúde da Mulher, órgão dotado de autonomia 
administrativa e financeira e auxil iar do Poder Executivo na 
fiscalização do serviço, na recepção e no encaminhamento de 
denúncias, sugestões e propostas relacionadas à área de saúde da 
mulher no Estado. Portanto, é um órgão importante. 

Tem como objetivo assegurar à mulher o acesso à informação 
relativa à área da saúde e à possibilidade de reivindicar prestação de 
serviço de qualidade e de exercer o controle na gestão de atividade 
nessa área. Compete à Ouvidoria de Saúde da Mulher receber e 
apurar reclamação contra serviço da área da saúde que não esteja 
sendo prestado satisfatoriamente por órgão ou entidade pública ou por 
seus conveniados. Ainda é competência da Ouvidoria receber e 
encaminhar, quando necessário, ao Ministério Público denúncia de ato 
considerado ilegal, irregular ou arbitrário, praticado contra a mulher 
por órgão ou entidade pública da área de saúde ou por seus 
conveniados. 

Compete à Ouvidoria acompanhar a tramitação e a análise das 
demandas recebidas e comunicar a solução à interessada ou a seu 
representante legal; monitorar a qualidade dos serviços relacionados 
com a saúde da mulher e propor medidas para o saneamento de 
ilegalidade, irregularidade ou arbitrariedade; realizar vistoria em órgão 
ou entidade pública da área de saúde ou em seus conveniados 
quando houver indício de ilegalidade, irregularidade ou arbitrariedade 
na prestação de serviços à mulher. 

Essas são competências da Ouvidoria de Saúde da Mulher, mas 
ainda há outras, como oferecer informação relativa à assistência e à 
pesquisa na área de saúde da mulher; sugerir medidas para o 
aprimoramento da organização e das atividades de órgão ou entidade 
pública da área de saúde ou dos seus conveniados e, por fim, 
elaborar regulamento para disciplinar suas atividades. 

Sr. Presidente, colegas Deputados, a Ouvidoria de Saúde da Mulher 
deverá ser dirigida por Ouvidor ou Ouvidora, que será escolhido pelo 
Governador do Estado em lista tríplice organizada pelo Conselho 
Estadual de Saúde e nomeado para mandato de dois anos, permitida 
uma recondução. Será designada à Ouvidoria dotação orçamentária 



própria. 
Como se vê , é diferente do Tribunal de Contas, porque o cargo não 

é vitalício, é de dois anos. É o correto. Já pensou como seria se o 
cargo de Ouvidor fosse vitalício? 

Em síntese, essa é a proposição de lei que foi vetada. Julgo o veto 
inadequado, porque é correta a existência da Ouvidoria da Mulher. 
Seria um avanço importante, porque sabemos que, na sociedade 
machista em que vivemos, o preconceito em relação à mulher é algo 
evidente, apesar de as mulheres estarem, com muita luta, 
conquistando direitos que não tinham anteriormente. 

No entanto, ainda existe discriminação, porque os direitos não são 
os mesmos. São muitas as reclamações das mulheres, que se sentem 
oprimidas. Isso quando a violência também não chega às vias de fato. 
Aliás, faço um parêntese para dizer que é de minha autoria a lei que 
cria ou deveria criar o albergue para mulheres vítimas de violência. 
Aprovada a lei , foi colocada dotação orçamentária, mas o Governador 
não construiu o albergue para as mulheres vítimas de violência. 

A sanção dessa lei seria importante, porque são muitas as mulheres 
que, às vezes, não saem de casa, com receio, porque não têm para 
onde ir. E acabam sendo agredidas seguidamente. A solução não é 
dada, porque não há um local onde possam ser acolhidas. O albergue 
não foi colocado em prática. A Ouvidoria de Saúde da Mulher 
certamente poderia ajudar, e estaríamos ajudando a pressionar o 
Governo para criar os albergues necessários nas regiões onde é mais 
freqüente a violência contra as mulheres. A Ouvidoria teria pelo 
menos esse papel , que julgo fundamental. 

São muitas as funções da Ouvidoria. Trata-se de um projeto 
1mportante. Acho que o veto do Governador foi equivocado. Por isso, 
estou encaminhando a votação para rejeitar o veto. 

O veto também nos ajudou a fazer a obstrução, porque, enquanto 
não se vota o plano de carreira dos professores, nós, da Bancada do 
PT. continuaremos realizando esta obstrução na Casa. Solicitamos 
aos Deputados que nos auxiliem nesta obstrução, para obrigarmos o 
Governador a tomar conhecimento de que o processo aqui caminha 
por meio do diálogo, e não na marra, esquecendo-se de discutir a 
pauta com toda a Assembléia Legislativa. Certamente outros 
Deputados se manifestarão para nos ajudar neste processo de 
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obstrução, que vem sendo realizado pela Bancada do PT. Não é 
possível que terminemos o ano sem que o plano de carreira dos 
professores seja votado. Como não entra em votação, prejudica a 
todos. 

Solidarizo-me com os companheiros da saúde presentes. 
Aprovamos um dos projetos em 1° turno, mas o outro está emperrado 
na pauta, porque não há a sensibilidade do futuro Governador em 
negociar a pauta. O Presidente Antônio Júlio marcou uma reunião 
com as lideranças do funcionalismo para amanhã, a fim de 
conseguirmos uma pauta mínima, mas tem de ser discutida. Não 
basta expormos a exigência de um Governo que ainda não se 
consolidou e que deseja ditar as normas e mandar na Assembléia 
Legislativa, sem nenhum diálogo. Cismou que todo o processo de 
discussão sobre o plano de carreira, realizado durante dois anos, com 
comissão paritária, não vale nada. Simplesmente, deseja amarrar o 
projeto, para que não seja votado na Assembléia Legislativa. 

Sr. Presidente, encaminho pela derrubada do veto. A Ouvidoria da 
Saúde da Mulher é importante. Não entendi o motivo do veto. Caso 
seja por problemas financeiros, o custo é extremamente pequeno. 

Solicito aos Deputados que ajudem a Bancada do PT neste 
processo de obstrução, para tentarmos fazer com que o plano de 
carreira do magistério seja votado ainda neste ano. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Menezes. 
O Deputado Luiz Menezes* - Sr. Presidente, custa-nos crer, mas 

parece que o Governador é filho apenas de homem. Por que é tão 
contra as mulheres? A mulher é sempre discriminada no Brasi l. 
Sabemos das dificuldades por que passam, principalmente as do 
interior. O nosso Governador, depois de brigar por quatro anos, vetou 
essa lei. Isso é incrível! Somos muito sem sorte. Lamento 
profundamente essa situação. Esse político foi desenterrado pelo 
Collor. Esse foi um dos maiores males que esse ex-Presidente fez 
para o Brasil , principalmente para Minas Gerais. 

Sou da zona rural e posso falar sobre as dificuldades por que o 
homem do campo passa, principalmente as mulheres. Gravidez e 
parto não são doenças, entretanto, quantas senhoras da roça, 
esposas de operários, engravidam, e não podem consultar médicos. 
Muitas vezes, na hora do parto, as parteiras, que são pessoas sem o 
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mm1mo conhecimento, acabam levando à morte essas mães de 
família. Como pôde governar Minas, se, depois de brigar por quatro 
anos, chama o Presidente de "meu prezado amigo"? Peço a todos os 
Deputados que me ajudem a derrubar esse veto do Sr. Governador, 
para que possamos dar assistência à mulher. 

Como diz a Bíblia, o homem vivia sozinho, quando Deus lhe tirou a 
costela e fez a mulher, para fazer-lhe companhia. Hoje, o nosso 
Governador é contra a mulher e não quer a Ouvidoria da Mulher. Até 
quando será contra as mulheres? Será que não gosta de mulher, algo 
que apreciamos tanto? Isso é incrível. Graças a Deus, estamos por 
pouco para ficar livres desse Governador. Dizem que está querendo 
uma embaixada na Itália, e, a meu ver, o Presidente Lula deveria dar-
lhe essa oportunidade. Quem sabe pudesse mandá-lo para o deserto 
do Saara, para ser Embaixador junto às pirâmides de Quéops, 
Quéfren e Miquerinos? Esse seria um bom lugar para enviá-lo. Muito 
obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro 

Leão. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores e senhoras das galerias, inicialmente, quero saudar o amigo, 
o batalhador, o Deputado mais presente desta Casa, Deputado Luiz 
Menezes, que, apesar de vir de uma cidade de ferro, é um homem 
sensível e dedicou seu trabalho à causa dos mais oprimidos, daqueles 
que mais necessitam da defesa do Estado. Foi sempre um grande 
defensor dos direitos das mulheres. 

Luiz Menezes, o ato do Governador seria justo não apenas para 
atender a seu esforço, mas também reconhecer que a Ouvidoria da 
Mulher, mais do que qualquer gasto em sua estrutura, representa um 
grande ato de economia e justiça deste Estado. A Ouvidoria da 
Mulher, como já foi colocado pelo Deputado Rogério Correia , 
melhoraria as condições de vida e criaria um espaço em Minas para 
fazer justiça, promover a igualdade e a melhoria da qualidade de vida 
de nossas mulheres. 

Não vejo justificativa que sustente a manutenção desse veto e, por 
isso, quero somar meu apelo ao já apresentado pelos Deputados Luiz 
Menezes e Rogério Correia, para que nós, todos os Deputados desta 



Casa. votemos contra o veto. A aprovação desta lei e sua 
Implementação só causará bem e promoverá a just1ça. pois cam1nha 
no sentido da consolidação do estado democrático de direito e justiça. 
O estado de democracia só se consolidará plenamente quando as 
injustiças forem superadas e. entre todos, houver maior eqüidade. 
Esse, seguramente, é um ótimo projeto. e seria oportuno aprová-lo no 
momento. Alegar vício de iniciativa não cabe nem pode ser o motivo, 
neste momento, para estabelecer um veto. 

Estamos irmanados com os demais parlamentares que desejam ver 
implantado. ainda este ano. o plano de carreira e de cargos e salários 
dos professores. Resistiremos obstruindo, limitando a tramitação dos 
proJetos. para facilitar a vida democrática do Estado e para promover 
a JUStiÇa. a melhona da qualidade de trabalho, o cumprimento dos 
pnncípios constitucionais vigentes e a implantação do plano de 
carre1ra e de cargos e salários dos servidores. Lembro a situação de 
constrangimento. ocasionada por uma servidora perante o 
Governador do Estado, exemplo do que não ma1s deve acontecer, 
fruto da falta de compromisso do Estado, em Governos sucessivos, 
não estabelecendo a implantação do plano de cargos e salários, a 
Incorporação dos servidores públicos na lógica da estrutura 
constitucional e legal vigente. Chegou o momento de garantir o plano 
de carreira dos funcionários na tentativa de melhorar sua vida 
financeira, que é amarga, difícil, inaceitável. A melhoria da vida dos 
trabalhadores não pode ser impedida pelos discursos, argumentos e 
JUStificativas feitos até agora. O Estado será mais onerado em razão 
do plano de carreira, mas entendemos que os professores têm direito 
a melhoria salarial. Para isso. é preciso buscar recursos em fontes 
Importantes, ainda não exploradas. O Deputado João Batista de 
Ol1veira d1sse-me ter um projeto de lei relativo a assunto que . há 
mu1to, debatíamos. Trata-se de um projeto que garantina o 
recebimento de recursos Significativos que contribuiriam para a 
melhoria de vida dos servidores da educação, da saúde, do pessoal 
da Colônia Santa lzabel. Trata-se da regulamentação do transporte 
mtermun1cipal. São milhares de concessões realizadas sem ganho por 
parte do Estado. Só nesse setor. existe a expectativa de que 
poderíamos receber uma quantia de R$300.000.000,00. Existem 
avaliações que apontam um valor de até R$2.000.000.000,00. É uma 
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fonte suficiente para compensar todos os investimentos adicionais 
feitos na área de educação, por exemplo. É fundamental que 
mudemos a lógica de analisar este Estado, que passemos para um 
outro modelo de Estado, onde, mais do que dificultar e sacrificar a 
vida dos trabalhadores e deixar de cumprir as metas institucionais 
vigentes. através da Constituição e das leis. busquemos fontes 
importantes de economia, de arrecadação. Além desse fator de 
ganho, além das concessões dos transportes coletivos 
intermunicipais, temos, por exemplo, investimentos direcionados para 
determinados setores da iniciativa privada que poderiam sobreviver 
sem depender do Estado. 

Boa parte dos recursos de investimento, se redirecionados. podem 
ser destinados à educação, como fator mais importante de distribuição 
de renda neste País. como fator mais importante de promoção da 
justiça social. Por isso trabalharemos em todas as sessões. 
obstruindo. para abrir um caminho novo. de respeito e va lorização dos 
trabalhadores da saúde, da educação e dos que fazem o Estado 
melhor. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

telespectadores, quanto ao nosso compromisso com a mulher, Luiz 
Menezes posicionou-se claramente. Quando falamos em Ouvidoria de 
Saúde da Mulher, não se trata apenas da mulher. Mas, sim de um 
binômio, mãe e filho, gênese de todo o processo da sociedade. 
Começa com os cuidados com a gestação, com a saúde de quem 
gesta. Trata-se dos impactos dos cuidados da saúde da gestante e 
filho . que poderá nascer em boas condições de saúde física e mental. 
Se não houver cuidados com a saúde da mulher, o filho sofrerá as 
conseqüências. com doenças no decorrer da gestação ou no 
nascimento, acarretando sérios problemas de saúde. 

Há muitas mulheres com gestação de alto risco que morrem no 
parto ou que geram crianças que morrem logo depois de nascer. É 
vergonhoso um índice de mortalidade materno-infantil tão alto. Minas 
Gerais apresenta a maior taxa de mortalidade materno-infantil do 
País. A Ouvidoria da Mulher, portanto, abre espaço fundamental para 
que conheçamos a situação da mulher. 

Não só a mulher gestante, mas também a adolescente. Por quantos 
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problemas as adolescentes. hoje, têm passado? Por quantos 
problemas de violência familiar, por quantos problemas de 
envolvimento com tóxicos? Por quantos problemas têm passado as 
crianças que estão nas favelas, envolvidas com a questão do tráfico 
de drogas. não somente com seu uso, mas também com seu 
comercio, tornando-se "aviões"? Sem falar da gestação em 
adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos de idade. 

Quanto ao problema da Ouv1doria da Mulher, alguém poderia 
perguntar: ''Teria que haver ouvidoria do homem?" A complexidade da 
relação feminina, de ser mãe , de gestar, toda essa complexidade que 
envolve a mulher e o seu aparelho psicossomático, obriga-nos, 
enquanto sociedade. não machista ou buscando o não-machismo, a 
ter um cuidado especial com a mulher. Desde a infância até a terceira 
idade, é necessário que se dispensem à mulher todos os cuidados; é 
necessário que exista um sistema de saúde que lhe dê privilégios e, 
ainda, que lhe seja dado não o privilégio, mas o direito de ter uma 
ouvidoria. Alguém que possa ouvir o clamor das mulheres tão 
massacradas pela concepção machista de um mundo que as tem 
tornado infelizes e adoecidas. 

Mas, na verdade, o que estamos fazendo é uma obstrução. É uma 
obstrução fundamental , porque, no momento em que discutimos a 
Ouvidoria da Mulher e nos colocamos a favor da Ouvidoria e, por isso, 
contrários ao veto do Governador, fazemos isso pela gênese do 
próprio projeto, mas também para dizer que estamos obstruindo, sim, 
os trabalhos desta Casa, porque não podemos admitir que o plano de 
carreira do Magistério, dos profissionais da educação, não seja 
aprovado neste ano de 2002. Não admitimos isso, e não pode parecer 
que essa obstrução seja uma questão somente do PT, ou que esse 
projeto seja de interesse apenas do PT. 

Estamos obstruindo, sim , mas temos certeza e clareza de que esse 
projeto, que trata do plano de carreira dos servidores da educação, 
não é somente um problema para o PT. Esse projeto é de interesse 
também de outros parlamentares que estão aqui. Não podemos 
onerar o Governador Itamar Franco ou o Secretário da Educação, 
Murílio Hingel, ou a Bancada do PMDB, ou a bancada de outros 
partidos, dizendo que somos os parlamentares que estamos 
impedindo aqui a votação do projeto do plano de carreira dos 



servidores da educação. 
Não, há uma obstrução relat1va a esse projeto. Esse projeto está na 

Comissão de Educação. e é preciso que o relator tome uma decisão 
sobre ele, sobre esse plano de carreira. E por isso que a proposta 
para que as lideranças se encontrem amanhã, às 3 horas, a fim de 
que se tome uma decisão, para que se construa uma pauta, é 
fundamental para a desobstrução dos trabalhos. Existem pessoas que 
precisam da isonomia de tratamento com os trabalhadores da saúde, 
30% do adicional de gestão do SUS, como diz o Sind-Saúde, para os 
da área de administração. Existem os outros da Colônia Padre 
Damião, outros que trabalham nos sanatórios de hanseníase e que 
hoje precisam ter o projeto aprovado para que possam. depois de 
certa idade, ter a sua aposentadoria, por meio da pensão vitalícia. 

Conversamos com os servidores das áreas da saúde e da 
educação. Entenderam que precisam ser parceiros, ficar unidos. 
Serão beneficiados os servidores da educação, da saúde e os da 
FHEMIG. Pedimos essa aliança, além da compreensão para o nosso 
processo de obstrução. 

Todos os servidores do Estado precisam ser mais valorizados, não 
somente os da educação e os da saúde, mas também os da Justiça. 
Hoje, enfim , foi aprovada a redação final do projeto da lei orgânica dos 
Defensores Públicos, que há mais de quatro anos lutam por essa 
aprovação. Não podemos entregar como presente de Natal aos 
servidores da educação a não-aprovação do projeto do plano de 
carreira. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, solicito que seja feita 
a chamada para a recomposição de quórum. 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - A Presidência verifica, 
de plano, a existência de número regimental para a contmuação dos 
trabalhos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Mart1ni. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhoras e senhores, estamos encaminhando contrariamente à 
manutenção do veto do Governador, porque se trata de grande 
insensibilidade deste Governo, se é que podemos considerá-lo como 



Governo, porque durante quatro anos Mmas Gerais esteve 
desgovernada. 

Defendemos também a votação do plano de carreira dos servidores 
da educação. Lamentamos que o Governador Itamar Franco possa 
ficar com o bônus desse projeto, uma vez que não teve interesse em 
aprovar o plano de carreira. É bom que os servidores tenham plena 
consciência disso, porque, se ele quisesse teria env1ado o projeto para 
esta Casa há mais tempo. Mas não o enviou porque não queria sua 
aprovação. Agiu da mesma forma com os Defensores Públicos, que 
esperaram durante os quatro anos de seu mandato. Agora. no final, e 
como não irá cumprir aquela lei orgânica, a envia para a Assembléia, 
a fim de parecer bonzinho. 

Lamentavelmente, o Estado passa por profundas dificuldades. 
porque ficamos durante quatro anos sem Governo. sem direção, sem 
polít1cas para qualquer setor, pnncipalmente na area da educação. 
Quando nos pediu autorização para elaborar lei delegada, ao invés de 
resolver o problema conseguiu aprofundá-lo ainda mais. 

Esperamos que, agora, busque-se pelo menos um acordo com o 
próx1mo Governador e sua equipe; e que, a part1r desse diálogo, 
possa aparecer uma luz no fim do túnel para o setor da educação. 

Sabemos que o projeto está che1o de falhas e que muitas correções 
precisam ser feitas. Lamentavelmente, foi encaminhado a esta Casa 
no período eleitoral, provavelmente de propósito, para que não fosse 
bem discutido. Poderia ter sido bem aprimorado, com as devidas 
correções. e, hoje, poderíamos saber o seu verdadeiro impacto e ter 
esclarecidas as dúvidas apresentadas. Infelizmente, não foi assim , 
mas ainda temos tempo de fazer essas correções. 

Como será o próximo Governador que o executará? Temos a 
expectat1va de que. provavelmente. o diálogo dar-se-á com ele e sua 
equipe. 

É claro que o projeto não está na pauta. pois ainda está na 
Com1ssão. Dessa forma, esse processo de pressão deve nos levar a 
uma negociação, a partir da qual conseguiremos avanços 
significativos. Lamentamos não ter conquistado isso nesse Governo e, 
sem tempo maior, no f1m da Legislatura. tenhamos de fazer opções 
regimentais para tentar fazer as correções. O desejável seria termos 
tido bastante tempo e prazo em todas as Comissões, para que 
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pudéssemos ter feito uma boa discussão sobre a devida avaliação 
do seu impacto. 

Portanto, estamos aqui esperando que seja dado o prime1ro passo 
para a derrubada desse veto. mostrando que esta Assembléia pode 
suprir as deficiências e a insensibilidade desse Governo. Mu1to 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra. a Deputad Mana José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haue1sen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

pessoas que nos acompanham nesta Assembléia , estamos aqui 
também para encaminhar contra o veto do Governador. 

É verdade que esta Casa tem somente quatro Deputadas. mas 
tenho a grata satisfação de saber que existem muitos homens que, 
mesmo não enfrentando os problemas que enfrentamos, têm a 
sensibilidade de compreendê-los. 

Quero parabenizar o Deputado Luiz Menezes pelo projeto 
apresentado e pela maneira como defendeu a situação das mulheres. 
que precisam, muitas vezes, quando não são reconhecidos os seus 
direitos, ser ouvidas. 

As razões do veto do Governador não são convincentes para 
aceitarmos que não aceite o projeto porque há outros órgãos 
competentes que cuidam da saúde da mulher. É verdade que existem 
outros órgãos competentes que cuidam da saúde da mulher. Mas a 
Ouvidoria da Saúde da Mulher é um órgão dotado de autonomia 
administrativa e financeira , auxiliar do Poder Executivo na fiscalização 
dos serviços e na recepção e encaminhamento de denúncias. 
sugestões e propostas relacionadas com a área de saúde da mulher 
no Estado. 

Quantas vezes ouvimos que nossas companheiras sofrem nos 
postos de saúde porque não são atendidas, ouv1das nem recebidas 
para tratamento. Não quero. absolutamente, condenar médicos, 
enfermeiras nem postos de saúde. Vivem o drama de trabalhar sem 
recursos, sem elemento humano em número suficiente e, muitas 
vezes. não podem proporcionar às pessoas que vão ali o atendimento 
d1gno. Mas tem de haver algum órgão que ouça as reclamações e as 
leve ao Poder Executivo. É prec1so que sejam disponibilizados mais 
médicos, maior número de enfermeiras e de remédiOS para as 
pessoas. 



A Ouvidoria de que trata essa lei tem como objetivo assegurar à 
mulher o acesso à informação relativa à área de saúde, a 
possibilidade de reivindicar a prestação de serviço de qualidade e de 
exercer o controle na gestão de atividades dessa área. 

Ora, ninguém pode reivindicar algo a que nem sabe que tem direito. 
Ninguém busca como reivindicação alguma coisa que pensa que é 
favor. Quando alguém pensa que precisa pedir isto ou aquilo e vai 
com muita humildade, tomando bênção, quase se ajoelhando. pensa 
que receberá favor. 

Quando a mulher busca a saúde precisa conhecer seus direitos e 
deve estar informada da reivindicação que fará para buscar, não como 
favor, mas como direito, o benefício que a leva ao posto de saúde, à 
polícia ou a qualquer outro lugar. (-Lê:) 

"Art. 3° - Compete à Ouvidoria da Saúde da Mulher:" 
Então, para que esse órgão? Para escutar, avaliar e resolver ou 

entrar na luta para a resolução dos problemas que afetam diretamente 
as mulheres. Para receber e apurar reclamações contra o serviço da 
área de saúde que não esteja sendo prestado satisfatoriamente à 
mulher, por órgão, entidade pública ou por seus conveniados. 

A situação é grave em todo o Brasil. Há lugares aonde o médico 
somente chega uma vez por semana. E isso quando chega! Uma 
mulher que está para dar à luz, às vezes em época de chuva, não 
consegue vir à cidade, perdendo sua criança e a própria vida. Seus 
parentes não têm a quem reclamar nesse caso. 

Para receber e encaminhar, quando necessário , ao Ministério 
Público, denúncia do ato considerado ilegal, irregular ou arbitrário 
praticado contra a mulher em órgão, entidade pública da área da 
saúde ou por seus conveniados. 

Quando o Governador veta a Ouvidoria de Saúde da Mulher parece 
que a saúde da mulher em nosso Estado está às mil maravilhas. 
Ninguém precisa reclamar nem denunciar nada. (-Lê:) 

"Inciso 111 - acompanhar a tramitação e a análise das demandas 
recebidas e comunicar a solução à interessada ou a seu 
representante legal." 

Essa proposição de lei está justamente do lado das pessoas mais 
fracas, que não sabem a quem recorrer para descobrir seus direitos e 
para acompanhar aquilo que reivindicam . As reivindicações chegam 



ao órgão público, caem numa gaveta e de lá não saem. A 
Ouvidoria de Saúde da Mulher tem o papel importantíssimo de dar vez 
e voz às reivindicações das pessoas que não as têm. 

"Inciso IV- Monitorar a qualidade dos serviços relacionados à saúde 
da mulher e propor medidas para o saneamento da ilegalidade, 
Irregularidade ou arbitranedade". Quantas vezes mulheres e homens 
chegam a um posto de saúde para buscar um remédio, sentindo-se 
mal, e não são atendidos porque não há vagas? Dão um analgésiCO 
para o paciente e mandam-no de volta para casa, o que pode piorar a 
situação, com o agravamento da doença. que ficou mascarada com o 
medicamento. Há pessoas que ficam inutilizadas para o resto da vida 
ou morrem por causa desses procedimentos. 

"Inciso V - Realizar vistoria em órgão ou entidade pública da área de 
saúde ou em seus conveniados quando houver 1nd1c1o de ilegalidade, 
irregularidade ou arbitrariedade na prestação de serviços à mulher". 
Tenho certeza de que a Ouvidoria da Mulher, na sua atuação, 
acompanhando, denunciando, fiscalizando, terminará prestando um 
benefício não apenas à saúde da mulher, mas também à dos homens, 
das crianças, à saúde como um todo. Esse projeto precisa e deve 
converter-se em lei, para que tantas pessoas possam beneficiar-se 
dele. 

"Inciso VI - Oferecer informação relativa à assistência e à pesquisa 
na área de saúde da mulher". Quantas pessoas ignoram tudo o que 
precisariam saber para ter saúde, para prevenir-se contra o câncer de 
mama ou outro mal que possa levar à morte em curto espaço de 
tempo? 

"Inciso VIl - Sugerir medidas para o aprimoramento da organização 
e das atividades de órgão ou entidade pública da área de saúde ou de 
seus conveniados". A Ouvidoria não ficara só denunciando e 
fiscalizando. À medida que prestar os serviços e acompanhar o 
trabalho nos órgãos que cuidam da saúde, com certeza muitas 1déias 
vão aflorar, muitas sugestões aparecerão. 

"Inciso VI II - Elaborar regulamento para disciplinar suas atividades". 
Então, Srs. Deputados, quando pedimos que derrubem o veto do 

Governador, não estamos querendo apenas garantir a saúde da 
mulher, queremos garantir a saúde como um todo. Todos os 
Deputados e Deputadas que estão aqui, por terem conhecimento, 
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sabem reivindicar e buscar seus direitos, têm caminhos e 
facilidades, por serem Deputados. Porém há muitos que não têm essa 
facilidade. muitas pessoas não sabem nem o que falar. Se temos um 
compromisso com o povo, se temos a certeza de que somos 
representantes do povo, está na hora de mostrarmos como será 
nossa representação. Só a ação é coerente. Palavreado em época de 
campanha de nada adianta quando não sabemos votar aqui dentro, 
mostrando nosso compromisso com as pessoas. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. e Sras. 

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembléia, 
companheiros das galerias, gostaríamos de encaminhar 
favoravelmente à derrubada do veto à Proposição de Lei no 15.267, 
que cria a Ouvidoria de Saúde da Mulher. 

Tivemos a oportunidade de ser relator dessa matéria na Comissão 
de Administração Pública, obviamente entendendo o projeto e o 
objetivo do autor - nosso companheiro Deputado Luiz Menezes. 
Entendemos a necessidade de propor essa matéria por meio dessa 
lei. 

Como o Governador optou por vetar a proposição de lei, sabemos 
que, neste momento. a Assembléia tem que dar uma resposta ao 
povo mineiro, no intuito de derrubar o veto do Governador do Estado, 
para que possamos votar não com o autor do projeto, mas com a 
proposta, que é a criação da Ouvidoria de Saúde da Mulher. 

O que nos traz a esta tribuna não é apenas o desejo de solicitar aos 
companheiros que votem contrariamente e fazer o encaminhamento 
de votação desse veto, mas esclarecer àqueles que estão nos vendo 
que os Deputados têm se revezado permanentemente nesta tribuna e 
se utilizado do recurso regimental para fazer a obstrução. Além disso, 
dizer que o Governo do Estado, o Presidente Antônio Júlio e os 
Líderes de bancadas possam chegar a um consenso, e o PLC no 53 
possa ser colocado em votação, em 2° turno, porque entendemos que 
os companheiros da educação. mais do que nunca, já esperaram 
demais que esta lei seja aprovada. 

Sabemos nesta luta. Estamos acompanhando, ao longo deste 
mandato e. muito antes de chegarmos a esta Casa, já sabíamos que 
os companheiros da educação se encontravam nesta luta, tentando 



buscar mais dignidade, segurança, por meio de leg1slação que 
permitia assegurar direitos trabalhistas e dar ao Governo alguns 
deveres. Como isso vem rolando há muito tempo, é necessário 
esclarecer aos que estão nos assistindo que os Deputados se 
revezam nesta tnbuna constantemente, utilizando o recurso 
regimental, que é o processo de obstrução, para que se chegue ao 
consenso. Além disso, é preciso votar outras maténas, uma vez que 
temos o orçamento do Estado para ser votado, e ainda o Projeto de 
Resolução no 2.472/2002, que trata da lei delegada. Precisamos 
passar por esses projetos, mas, antes de tudo, ver a aprovação, em 2° 
turno, do Projeto de Lei Complementar no 53. 

Não posso falar na condição de Líder da Bancada do PDT, mas 
como membro e Deputado ativo dessa bancada, deixo claro que 
estarei junto com outros Deputados, participando dessa negociação e 
desse processo, na busca de consenso e entendimento, para que 
possamos votar este projeto de extrema importância. Temos 
conhecimento de que a Secretaria da Educação possui cerca de 220 
mil servidores; é a Secretaria com maior número de servidores do 
Estado. Temos uma gama de educadores que precisam ver essa lei 
aprovada, para que possam sonhar com o envio da tabela, que, 
certamente. tratará da questão salarial, dos cargos especificamente, 
de quanto cada um vai ter, e amda com a d1scussão com o Governo 
sobre a questão salarial de cada servidor. Mas, se nós, Sr. Presidente, 
não votarmos essa matéria em tempo hábil , até que os trabalhos 
desta legislatura se encerrem, sabemos perfeitamente. o projeto será 
arquivado e dependeremos de que o Governador eleito, Aécio Neves, 
env1e novo proJeto de lei complementar, o que causará outra longa 
d1scussão nesta Casa. para que seja aprovado em comissões, em 1 o 
e 2° turnos, até o Governo sanc1onar a lei. 

Os professores já esperaram muito. Eu não teria essa pac1ência. Há 
cerca de duas décadas estão nessa luta. Alguns professores 
passaram anos esperando esse plano de carreira ser estabelecido e 
acabaram se aposentando sem ver a lei sancionada. Sabemos que já 
nào dá para empurrar essa matéria. É necessário que seja colocada 
em 2° turno e encerremos o nosso trabalho não só votando a lei 
delegada e o orçamento do Estado, mas também - nós. que um dia 
passamos pelos bancos escolares -, entregando a eles aquilo por que 



esperaram durante duas décadas. 
Não é possível - e eu disse isso aqui ontem, quando aparteei a 

Deputada Maria José Haueisen - que os professores continuem com 
uma grande interrogação na sua cabeça: "Por que não se vota o 
Projeto de Lei Complementar n° 53? Quais os entraves que estão 
fazendo que não venha a Plenário?". É necessário esclarecer que o 
projeto só pode ser colocado na pauta pelo Presidente do Poder 
Legislativo. É o Presidente que é o responsável pela pauta, e, 
obviamente, isso é feito com acordos. Queremos que esses acordos 
ocorram. Queremos que o Presidente desta Casa solicite ao Líder do 
Governo, Deputado Antônio Carlos Andrada, ao Líder do PSDB e aos 
demais Líderes que possamos buscar o entendimento e viabilizar a 
votação desse projeto, que é de extrema relevância . Se temos cerca 
de 220 mil servidores nessa Secretaria, com certeza temos ali 
representadas 220 mil famílias. Portanto, é projeto de longo alcance 
social. Os professores merecem melhor acolhida. 

Deixamos claro que estaremos aqui para votar favoravelmente ao 
Projeto de Lei Complementar no 53, mas, antes disso, queremos dizer 
que estaremos apoiando a derrubada do veto à Proposição de Lei n° 
15.267, que o Deputado Luiz Menezes apresentou, c riando a 
Ouvidoria de Saúde da Mulher. Então, Sr. Presidente, solicito aos 
nobres pares desta Casa que votemos pela derrubada do veto e que 
possamos também discutir o Projeto de Lei Complementar no 53, o 
mais breve possível, buscando alternativas para que venha à pauta e 
possamos votá-lo, deixando os professores um pouco mais 
confortáveis neste final de ano. 

Agradecemos, Sr. Presidente, e solicitamos o seu empenho para 
que haja esse consenso e a votação desse projeto possa ser 
viabilizada. V. Exa. tem grande responsabilidade nesse processo. 
Esperamos que seja sensível ao nosso questionamento e à nossa 
solicitação. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados. público 

presente, telespectadores da TV Assembléia, encaminho pela reje ição 
do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.267, por entender que foi 
esse o entendimento da maioria dos membros desta Casa, que já se 
pronunciou anteriormente, ao aprovar esse projeto, e que o recebe 



vetado por parte do Governador. Tivemos oportunidade, durante 
este Governo, de fazer oposição na Assembléia Legislativa, oposição 
esta que exercemos por compreender que se trata de um governo 
equivocado, que não planeja e não planejou. Vejam a falta de 
planejamento em questão tão importante, como é a saúde da mulher. 
Conhecer essa situação e ter alguém que possa ouvi-la é muito 
importante. Temos dados demonstrando que. em nosso Estado. 
praticamente 50% das mulheres chefiam suas famílias. Os homens 
deixaram o lar, e ele está sob a responsabilidade das mulheres, que 
necessitam de um planejamento que garanta a sua saúde. E o 
Governo veta esse projeto de grande alcance social. 

Vemos equívocos ocorrendo em vánas Situações. VeJam a questão 
das carreiras no Estado: o desequilíbrio é patrocinado por este 
Governo. Agora, somos surpreendidos com o aumento de 20"io na 
Taxa de Licenciamento de Veículos, que foi aprovada pelo Executivo 
há um ou dois anos. Não temos nenhuma contrapartida do Estado, 
para que ele possa receber essa taxa. Todos os cidadãos mineiros, 
proprietários de veículos terão de pagar esse acréscimo. Qual a 
prestação de serviço que o Estado oferece a esses cidadãos? 
Absolutamente nenhuma. Simplesmente cobra esse tributo e aumenta 
o seu valor. Em nome de quê? Qual a razão que justifica essa 
cobrança? Esse é mais um equívoco deste Governo, assim como 
esse veto. Lembro-me de que. muitas vezes, como Deputado de 
oposição, ao ocupar esta tribuna, via na nossa frente 17 vetos, 
atropelando a Assembléia Legislativa a todo o tempo. Lembro e repito: 
houve períodos em que havia uma pauta na Assembléia Legislativa 
com 17 vetos a proposições de Deputados. Equívocos constantes por 
parte de um governo que não planejou e que chega a um final 
melancólico. 

Vimos, aqui , apelo do Dr. Luiz Menezes, reconhecendo que este foi 
um Governo equivocado e fazendo críticas duríssimas a ele. 

É um Governo que se encerra melancolicamente, com vetos a 
propostas, como a ligada à saúde da mulher. Qual a razão de se vetar 
um projeto que cuida da saúde da mulher no Estado de Minas Gerais? 
Quais as argumentações deste Governo para vetá-lo? Espero que a 
Assembléia Leg1slat1va corrija esse equívoco do Governo, equívoco 
que vemos em relação a instrumentos tão importantes para o Estado, 
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como os planos de carreira, especificamente o Plano de Carreira 
do Magisténo, essencial ao Estado e aos nossos professores e 
professoras. à área da educação; educação que sofre no Estado e em 
Belo Horizonte, quando a Câmara Municipal aprova uma lei , 
determmando que a Prefeitura não mais precisa investir 30°o nessa 
área, como determina a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte. 
Pode investir 25°'o e usar os recursos destinados à bolsa-escola, como 
se fossem gastos com a educação. Isso está provado em Belo 
Horizonte. Presenciamos ataques à educação. 

Lamentavelmente. vemos um Governo que permaneceu por quatro 
anos e não enviou para a Assembléia Legislativa um instrumento tão 
tmportante. não nos esquecendo da responsabilidade dos outros 
Governos, que têm responsabilidade, pois teriam de dar à área da 
educação em nosso Estado o que é seu direito: o plano de carreira. 
tão Importante para esse segmento. Infelizmente, não tivemos isso 
desses Governos, nem do atual , que se encerra melancolicamente. 
Estamos hoJe em um processo de obstrução, para que seja votado o 
plano, que é um d1reito do magisténo. Agora 1ns1stimos para que seja 
votado. depois de quatro anos de um Governo equivocado, que não 
deu pnoridade ao que é prioritário. Existe algo mais prioritário do que 
a educação. do que a saúde? São funções prioritárias de Governo. Se 
anal1samos o orçamento que, efetivamente, o Estado teve 
oportunidade de cumprir, veremos que, a cada ano. o Governo vem 
mvestindo menos na educação e na saúde. 

Esse Governo termina melancolicamente, com direitos da área da 
saúde e do magistério não atendidos, e com as pessoas das nossas 
colôn1as também não tendo seus direitos atendidos. Agora, no f1nal do 
ano. aqui na Assembléia Legislativa, nas galerias, veremos retratado o 
equ1voco que foi esse Governo. Assistiremos, em janeiro. ao aumento 
das cobranças do IPVA. da taxa de licenciamento de veículos. enfim , 
ao aumento da arrecadação do Governo. Porém, não teremos a 
contrapartida nas funções de Governo: saúde e educação. Aquilo que 
o Governo recebeu a ma1s. não veremos aplicado na educação nem 
na saúde. Mas veremos que fo1 aplicado nas consultorias, em pessoas 
que vieram de fora do Governo para serem consu ltores, assessores 
especiais. Os servidores foram esquecidos neste Governo. enquanto 
foram lembrados os assessores especiais. que receberam , por mês, 



665 
polpudas quantias com estes nomes: consultona especial , 
assessoria especial. Este Governo equivocado se esqueceu das 
funções mais importantes: saúde e educação. Veremos. neste final , 
direitos dos nossos servidores. consagrados nas Constituições, não 
serem atendidos. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogéno Correia - Sr. Presidente, verif1co que não há 

quórum. Portanto, solicito que faça uma verificação para constatar que 
não há quórum para votação do projeto. 

O Sr. Presidente (Deputado Antôn1o Júlio) - A Presidência informa 
ao Deputado Rogério Correia que essa verificação será feita pelo 
processo de votação. Os Deputados que desejarem manter o veto 
registrarão '·sim", e os que desejarem rejeitá-lo votarão "não'·. A fim de 
proceder à votação pelo processo eletrônico. a Pres1dênc1a solic1ta 
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que 
o façam neste momento. A Presidência solicita a atenção dos 
Deputados para os seguintes procedimentos. Os Deputados deverão 
tomar os seus lugares e, ao toque da campainha, dentro de um prazo 
maximo de 15 segundos, deverão pressionar a tecla F4, d1gitar sua 
senha e, em seguida, registrar o voto "sim''. "não'' ou '·em branco", 
observando no visar do própno posto de votação se o voto foi 
computado. A Presidência esclarece ainda que cada posto registra 
somente um voto. A Presidência vai dar início ao processo de votação 
e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em 
votação, o veto, salvo destaque. 

- Procede-se à votação por me1o do painel eletrôniCO. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Portanto, não há 

quórum para a votação. A Presidência torna sem efeito a votação e 
vai renová-la . 

Questões de Ordem 
O Deputado lrani Barbosa- Sr. Presidente, solicito recompos1ção de 

quórum. Temos Deputados na Casa e também nas comissões, que 
podem suspender os trabalhos para vir votar em Plenário. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos das 
comissões e vamos continuar o processo de votação. Com a palavra, 
pela ordem, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como V. Exa. 
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verificou, ao anunciar o resultado da votação, não há quórum para 
votação. Solicito que V. Exa. prossiga a reunião. com a discussão das 
demais matérias constantes na pauta. 

O Sr. Presidente - A Presidência, verificando que alguns Deputados 
entraram no Plenário, renovará o processo de votação. 

O Deputado Luiz Menezes - Sr. Presidente. como não há quórum 
para a votação, solicito que proceda à recomposição do quórum. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Luiz Menezes 
que a votação é uma recomposição do quórum. Logo após a votação, 
entraram no Plenário dois Deputados. Estamos aguardando a 
finalização de uma reunião de comissão. A Presidência vai renovar a 
votação do veto. Em votação, o veto, salvo destaque. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Aílton Vilela - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -

Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago - Bilac Pinto - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Hely Tarquínio 
- lrani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Pinto Ribeiro - José 
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Mauri 
Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Rêmolo Aloise - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados. Votaram "não" 34 
Deputados. Está, portanto, mantido o veto, salvo destaque. Com a 
manutenção do veto, fica prejudicado o art. 4° da proposição. Fica , 
portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei no 
15.267. Oficie-se ao Sr. Governador do Estado. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência, nos 

termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga a reunião até as 
19h59min. 

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei no 15.266, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de Bueno Brandão o imóvel que especifica. A Comissão 
Especial opina pela rejeição do veto. Continua em discussão, o veto. 
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Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, como 
previsto, a votação com um quórum reduzido fez prevalecer um veto 
Injusto à questão da Ouvidoria de Saúde da Mulher. 

É lamentável que o veto a um projeto tão importante tenha 
prevalecido. Esse resultado era de se esperar devido ao quórum 
reduzido, mas os Deputados insistiram tanto em votar .. . Podiam ter 
deixado essa votação para outro momento. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte) - Esse seu lamento é 
descabido, porque se o PT tivesse votado derrubaria o veto. 

O Deputado Rogério Correia - Se o PSDB não tivesse votado, não 
haveria quórum. Assim , poderíamos votar postenormente. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte) - O mais certo seria o PT 
ter votado. 

O Deputado Rogéno Correia - Ou o PSDB não ter votado. 
O Deputado Ermano Bat1sta (em aparte) - Por que o PT não votou? 
O Deputado Rogério Correia - Por que o PSDB votou, sabendo que 

o quórum era reduzido? 
O Deputado Ermano Batista (em aparte) - O PSDB votou para 

derrubar o veto. 
O Deputado Rogéno Correia - Mas votou sabendo que o quórum era 

pequeno; portanto, é evidente que, se não tivesse votado, como o PT 
sugeriu, não teria sido derrotado e, em outro momento, seria 
aprovado. O Plenário quis obrigar o PT a acabar com o processo de 
obstrução, que é regimental. Evidentemente, V. Exa. sabia que o 
resultado seria esse. Infelizmente. 

Sr. Presidente, agora gostaria de diSCutir o Veto Total a Proposição 
de Lei no 15.266, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município 
de Bueno Brandão o 1móvel que especifica. O parecer da relatora , 
Deputada Maria Olívia, é pela rejeição do veto. 

O Governador do Estado, Itamar Franco, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 90, VIII , c/c o art. 70, 11 , da Constituição do Estado, 
opôs veto total a essa proposição de lei, justificando ser do interesse 
público, embora reconheça como nobre a iniciativa do parlamentar. 
Segundo o Governador. o imóvel em questão, incorporado ao 
patrimônio do Estado em decorrência da liquidação da MinasCaixa, é 
pretendido pelas Secretarias da Segurança Pública e da Saúde e pela 



1'\6\ 
Políc1a Militar. E a doação. segundo ele, contrana a polít1ca 
adotada pela atual administração, no sentido de preservar o 
patnmônio público estadual , somada ao empenho de reduzir despesa 
em locação de imóveis destinados ao seu serviço. Essas são as 
razões que o Governador remeteu à Assembléia Legislativa para 
justificar o veto total a essa proposição de lei. 

A proposição de lei é bastante simples e diz: "A Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : Fica o Poder 
Executivo autorizado a doar ao Município de Bueno Brandão imóvel 
constituído por terreno com área de 405m2 , Situado nesse município. 
O imóvel descrito destina-se à construção da sede do Poder 
Legislativo do município. 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 
destmação prevista no art. 1 o - construção da sede do Legislativo.'' . 
Essa foi a proposição de lei vetada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Pres1dente. como V. Exa. pode 

verificar. não há número reg1mental de Deputados neste Plenário, 
portanto, solicito-lhe que encerre, de plano. a reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Paulo Piau)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. 

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Para continuar 
a discutir, com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 

A Deputada Mana Olív1a analisou o veto e concluiu por sua rejeição. 
criticando as razões do Governador. Lembra. contrariando a tese do 
Chefe do Executivo. que os bens do patnmônio público devem serv1r 
primeiramente ao interesse coletivo, no que tem ampla razão. 

Aliás. essa seria uma das razões a serem invocadas pelo 
Governador para opor veto à proposição analisada. A outra seria de 
ordem constitucional. (- Lê:) 

"Já a economia para o erário não pode ser oposta ao interesse que 
o domínio do bem representa para a comunidade local. Abrigando o 
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Poder Legislativo, representante por excelência do Estado 
democrático, o imóvel atenderá mais ao interesse público do que se 
permanecesse como ativo do Tesouro". Esse é o entendimento da 
Deputada Maria Olívia, com o qual concordo. Votarei , também, para 
que esse veto seja rejeitado. Ao discuti-lo, continuamos o processo de 
obstrução na Casa. Infelizmente, ainda nada t1vemos de concreto para 
terminar o processo de obstrução, cujo objetivo é a votação do plano 
de carreira dos trabalhadores em educação. Há dois anos discutimos 
esse plano de carreira que, de repente, é paralisado na última 
comissão em que ia tramitar. Mas para fazer obstrução gostaria que 
os Deputados estivessem em Plenário. 

Sr. Presidente, pedi a verificação de quórum exatamente para que 
mais Deputados pudessem discutir a razão do veto do Governador à 
Proposição de Lei no 15.266. 

O interessante dessa proposta é que o objetivo da doação do 
imóvel, solicitado pelo Deputado autor da proposta, era que, em 
Bueno Brandão, o Poder Legislativo tivesse sua sede própria. Isso é 
importante em um município do interior, pequeno, porque, em geral, o 
Poder Legislativo costuma funcionar junto à Prefeitura. O Prefeito só 
falta votar a lei. Ele veta e praticamente - como se diz - manda no 
Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, esse caso do plano de carreira é uma situação 
inusitada. O Governador nem tomou posse e, pelo que parece, já dá 
ordens à Assembléia Legislativa. Realmente é uma situação estranha. 
Talvez em Bueno Brandão, se conseguirmos derrubar o veto e 
construirmos a sede do Legislativo, o Poder Legislativo seja mais 
autônomo que na nossa Casa Legislativa. 

O plano de carreira é um projeto do Governador Itamar Franco, que 
ainda é o Governo. Foi discutido durante dois anos com o servidor, 
formou-se uma comissão paritária, chegou-se a uma conclusão, 
remeteu-se o projeto a esta Casa. O Líder de Governo, Deputado 
Antônio Andrade, deve ter interesse na aprovação do projeto, mas ele 
não anda porque o Líder do futuro Governo, que ainda não assumiu , 
não quer que o projeto ande. Esse é o papel que estamos 
desempenhando no Legislativo mineiro. 

Não sei se o fato de construirmos uma sede em Bueno Brandão, 
para o Poder Legislativo, resolverá o problema, porque aqui temos 
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sede própria da Assembléia Legislativa, muito bem construída, em 
funcionamento, mas, mesmo assim, a autonomia do Poder Legislativo, 
especialmente em fim de mandato, não se efetiva. 

E com muita tristeza que fazemos essa observação. porque um 
projeto como esse do plano de carreira, discutido exaustivamente pelo 
atual Governo, simplesmente é paralisado em sua última comissão. 
em 2° turno, porque não há um posicionamento do futuro Governo. O 
Governo atual o remeteu à Assembléia sem nenhum custo para o 
futuro Governo, a não ser quando for enviada uma outra tabela, 
também pelo futuro Governo, que poderá fazer todos os cálculos que 
quiser de custos. Portanto, se não se justifica o problema do gasto. 
realmente, parece-me que falta vontade política para resolver essa 
questão. 

Claro que temos tentado e apresentado saídas para serem 
analisadas pela equipe de transição do Governo Aécio Neves, até 
porque nos interessa que essa questão do plano de carreira seja 
resolvida. 

A LDB exige que os Estados e municípios tenham planos de 
carreira , a fim de receberem os repasses do FUNDEF e da União. A 
carreira dos trabalhadores em educação do Estado terminou , porque o 
reajuste diferenciado, a tal Parcela de Remuneração Compensatória -
PRC -, achatou o salário dos mais antigos. É preciso que a carreira 
seja estabelecida, como determina a LDB. Infelizmente. quando 
estamos com tudo pronto para que isso ocorra, entramos neste 
impasse. 

Ainda tenho cerca de 24 minutos para tentar convencer os colegas 
da importância do plano de carreira, especialmente o Deputado 
Antônio Carlos Andrada, que , tenho certeza. nos ajudará muito no 
convencimento que fará à equipe de transição do futuro Governador, 
Aécio Neves. O Deputado Edson Rezende também tem discutido 
exaustivamente esse tema e terá argumentos convincentes. Os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Maria José Haueisen, além de 
vários outros colegas, também participarão do processo de obstrução. 
a fim de mostrar a importância do plano de carreira para os 
servidores. 

Esse projeto não está na pauta, mas sim o projeto de resolução que 
delega ao Governador atribuição para elaborar lei delegada. Está 
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sendo examinado a toque de caixa. Ninguém sabe o conteúdo da 
futura lei. Alguns Deputados questionam o plano de carreira porque 
não sabem o seu custo. Mas não sabem nada acerca da le1 delegada, 
se acarretará mais custos, quais Secretarias serão extintas ou criadas. 
Isso não é questionado, mas obedecido. Se o futuro Governador 
mandou, deve ser obedecido. E uma situação descabida: a um proJeto 
se pedem todos os cálculos. são examinadas todas as vírgulas . Se 
uma delas não for esclarecida, não será aprovado. O outro é votado 
no escuro, ou seja, dá-se um cheque em branco, porque ninguém 
sabe de fato o que será e o que ocorrerá. O futuro Governo começa 
mal, não existe diálogo, enfrenta os professores sem justificativa, 
enfrenta a Oposição, nesta Casa, sem discussão democrat1ca. Esta 
aproveitando um momento difícil da Assembléia : como muitos 
Deputados não foram reeleitos . querem um espaço pol ítico - o que é 
justo - no futuro Governo, de cuja vontade ficam dependentes. Outros 
julgam que poderão participar efetivamente do Governo. 

Esse é o quadro em que nos encontramos. Por isso o diálogo não se 
estabelece, com a desculpa de que não existe equipe de Governo. 
Mas essa equipe não existe para dialogar. Para impedir a votação do 
plano de carreira , existe equipe de transição, existe tudo. Fica, aqui , a 
nossa torcida por que esse processo mude. 

Continuarei discutindo o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.266, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bueno 
Brandão o imóvel que especifica. É um projeto de lei de autoria do 
Deputado Durval Ângelo. 

O imóvel descrito nesse artigo destina-se à construção da sede do 
Poder Legislativo do supracitado município. É ev1dente que o 
Deputado Durval Ângelo vai esclarecer-nos o motivo desse projeto de 
lei , mas cre1o que deve ser exatamente para aquilo que 
imaginávamos, dar maior autonomia e independência ao Poder 
Legislativo diante do Poder Executivo, para que possa exercer melhor 
seu papel fiscalizador do Executivo. Isso é um pouco do que se busca 
nesta Casa. uma autonomia diante do futuro Governo. Trata-se de 
uma tarefa árdua, mas importante, uma vez que é prec1so que o Poder 
Legislativo tenha condições de cumprir seu papel de agente 
fiscalizador, de elaboração de leis importantes. votação de leis que 
possam vir do Poder Executivo. 



Estamos v1vendo uma situação mus1tada. O Poder Execut1vo 
manda um projeto para instituir a carreira dos professores. e o Poder 
Legislativo não vota. emperra o proJeto: Já vi o contrário: o Poder 
Legislativo apresenta projetos de lei criando carreira, aumentando 
salános. e o Executivo veta, alegando não ter dinheiro. Desta vez. o 
Executivo envia o projeto para a Assembléia Legislativa e diz: ·'Está aí 
o plano de carreira dos professores; podem votar, que essa é a 
vontade do Executivo··. O Legislativo diz: "Não. Não queremos o plano 
de carreira dos professores. Não vamos votá-lo". Então, seguram o 
projeto. Essa é realmente uma situação inusitada. Falta de 
entendimento, de vontade política e de compromisso com os 
professores num projeto tão importante. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia- Sr. Presidente, como estão presentes 

em Plenário 13 Deputados, solicito que V. Exa. , encerre, de plano. a 
reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a Importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Portanto 

há quórum para a continuação dos trabalhos. Para continuar a 
discutir, com a palavra. o Deputado Rogério Correia. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, de fato os professores vêm, há 
muito tempo, insistindo em obter esse plano de carreira. O 
Governador eleito Aécio Neves, é eleito, não tem conhecimento de 
nada, ainda está em Brasília. e simplesmente seu primeiro ato é para 
solicitar que o plano de carreira dos professores não seja aprovado. O 
primeiro ato do Governo é comprar uma polêmica com os 
trabalhadores da educação! 

Depo1s reclamará que os professores entram em greve e dirá que 
1sso é radicalismo. Agora, no momento em que se pode discutir, nega-
se a fazer discussão. Ao mesmo tempo em que se nega a discutir, 
pede uma delegação para fazer o que quer com as secretarias, com 
os cargos criados, como desmanchar, desmontar. Sei lá o que é essa 
lei delegada e se isso não vai ser um desmanche do setor público. 
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Vindo dos governos tucanos, sempre foi o sucateamento do 
serviço público, com desculpa de enxugamento de cargos. Parece que 
os tucanos acostumaram-se a obedecer ordens de restrição do Fundo 
Monetário Internacional. Além disso, entram jogando na defesa do 
desmanche do setor público e no ataque aos direitos do funcionalismo 
público. Isso é ruim tanto para o funcionalismo como para o serviço 
público. e especialmente para os setores que mais necessitam dele, 
que são as camadas populares mais empobrecidas. 

Esse é exatamente o movimento que vemos. Há um sentido claro, 
portanto, de ataque ao serviço público. Por isso, vemos que esse 
processo é muito ruim. Não podemos dar-lhe continuidade. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, V. Exa. pode observar 

também que temos apenas 15 Deputados em Plenano, além dos 5 
Deputados da Comissão. Pediria a V. Exa. , sendo regimental, que 
fizesse a recomposição de quórum, por termos apenas 15 Deputados 
em Plenário neste instante. 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Tendo em vista a 
Importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Portanto 

ha quórum para a continuação dos trabalhos. Para continuar a 
discutir, com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende• - Sr. Presidente. Srs. Deputados, 
publico das galerias, telespectadores, a proposição motivo do veto 
total é a de no 15.266 e trata da autorização do Poder Executivo para 
doar ao Municíp io de Bueno Brandão imóvel que especifica. Esse 
imóvel tem área de 405m2 e destina-se à construção de sede do 
Poder Legislativo do Mun1cípio. Esse projeto de lei , aprovado por esta 
Casa, recebeu veto do Governador Itamar Franco. Tal proposição se 
refere a espaço solicitado pela Câmara Municipal de Bueno Brandão 
onde possa ser construída a referida sede. 

Temos visto, em nosso Estado, especialmente nos municípios 
menores. uma conjugação de dois Poderes: o Executivo e o 
Legislativo. Encontramos em várias cidades, funcionando, no mesmo 
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edifício, a Prefeitura e a Câmara. Muitas vezes o edifício é de 
propriedade da Prefeitura. Esse é o sentido desse projeto de doação 
de imóvel, de forma que a Câmara de Bueno Brandão possa se 
desvincular, pelo menos do ponto de vista físico , da Prefeitura. Essa 
iniciativa busca desvincular um Poder do outro. já que o Executivo é 
autônomo e independente, assim como o Legislativo. Se passam a 
conviver na mesma casa, quase que no mesmo espaço. o Poder 
Legislativo sofre as influências e imposições do Executivo. Imaginem 
quando a Câmara e a Prefeitura estão instaladas no mesmo edifício e, 
em muitos casos, em edifícios de propriedade da Prefeitura. Que 
autonomia tem uma Câmara Municipal nessas condições, já que 
dependem até de imóvel da Prefeitura para realizar suas sessões? 
São centenas de cidades onde essa situação ocorre. Parece incrível 
que isso ainda ocorra em Minas Gerais. Imaginamos que todas as 
prefeituras e Câmaras Municipais do Estado devem ter seus espaços 
próprios. É preciso avançarmos nessa questão, conseguindo que o 
Legislativo tenha sua autonomia. Esse é um problema que todos 
enfrentamos, inclusive esta Casa, ao sofrer todas as influências do 
Palácio da Liberdade. Aí, incorremos no erro de estarmos sujeitos ao 
tacão do Governador ou ao de seus Secretários, ao atender, sob 
pressão, ao mando do Executivo. 

Pensou-se, na revolução burguesa, em dividir o poder central . 
imperial. em três, Legislativo, Executivo e Judiciário; no entanto, 
apesar de mais de 200 anos da Revolução Francesa, ainda nos 
deparamos com o Poder Legislativo subjugado pelo Poder Executivo. 
Não só no que se refere à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
mas às Câmaras Municipais das centenas de cidades deste Estado. É 
por isso, então, que a iniciativa da Câmara Municipal de Bueno 
Brandão busca sua autonomia, que é necessária, visando à divisão 
dos Poderes, para que se mantenham autônomos, porém 
independentes. 

Enquanto discutimos essa proposição de lei e o veto, o fazemos 
tendo em conta que o PT trabalha dentro da lógica da obstrução. E 
assim o faz, desde a tarde de ontem, para que uma lei tão importante 
como a do plano de carreira chegue a esta Casa. A luta dos 
trabalhadores da educação vem de muitos anos. Dizemos que tem 20 
anos, porque foi a partir da organização da categoria , por meio do 
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determinada, mais bem-canalizada e bem-encaminhada para uma 
solução. Apesar dessa organização, a luta dos trabalhadores da 
educação pelo plano de carreira, por me1o de seu sindicato, tem 20 
anos. Mas essa luta é muito anterior, vem de antes da década de 80, 
quando o sind1cato se organizou. representando os interesses da 
categoria; antes, quando nós mesmos estivemos nos bancos 
escolares com as nossas professoras, as quais, com dedicação, 
paixão pelo ensino, naquele momento, já necessitavam de um plano 
de carreira, para que tivessem possibilidade de ascensão, não só do 
ponto de vista horizontal, mas também vertical. 

A partir da década de 80, quando os trabalhadores da educação se 
organizaram, o fizeram com demandas antigas, reprimidas, v1sto que. 
durante a ditadura, era proibida a manifestação pública. Então, 
durante os 21 anos de ditadura. de chumbo, não somente os 
profissionais da educação. mas vários outros servidores do Estado. 
não só os trabalhadores da siderurgia e da metalurgia. mas os 
trabalhadores em geral, tiveram de ficar calados, não puderam se 
organizar nem se movimentar. 

Finda a ditadura, o movimento dos trabalhadores da educação teve 
em sua direção o ex-Deputado Federal Luiz Oulci - hoje uma das 
figuras mais importantes do Governo Lula - que se apresentou como 
uma das maiores lideranças da década de 80 , reivindicando, fazendo 
greve e manifestação junto com os professores e servidores da 
educação. 

Ali , sim, se iniciou todo o movimento que culminou, durante estes 
anos todos, no amadurecimento desse movimento e na cristalização 
dos servidores públicos da educação no seu sindicato respeitado. 
encaminhador da busca de solução dos seus problemas. 

Olhando para trás, vendo a história de luta dos trabalhadores da 
educação, podemos observar que, juntamente com os metalúrgicos, 
quando Lula foi Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 
quase juntos ou logo depois do movimento dos trabalhadores do ABC, 
surge o movimento nacional de luta. Minas Gerais foi palco dessa luta, 
tendo à frente várias lideranças de destaque, entre elas o Prof. Luiz 
Dulci , hoje cotado para a Secretaria-Geral da Presidência da 
República. 
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Essa luta dos trabalhadores em todos os Estados permanece não 

só em Minas Gerais. mas também em vários outros Estados. Tem 
sido uma luta digna na busca de um espaço, de um ambiente de 
trabalho em que possam realizar o seu dever e o seu trabalho com 
dignidade, mas também com paixão para que o ensino se realize 
dentro desse ambiente da ética, da busca da transparência, do 
compromisso de mudanças. ou seja, da construção do homem crítico 
para um novo mundo. 

Por isso, o plano de carreira é um instrumento que definirá muito 
bem a questão dos cargos, dos salários e a possibilidade de ascensão 
dos trabalhadores e definirá que a capacitação é importante, mas é 
também valorizada dentro do sistema estadual de ensino. Esse plano 
de carreira vai definir e influir positivamente na questão do ensino, na 
sua qualidade e na sua qualificação. 

Neste momento nos colocamos como responsáveis pela aprovação 
desse projeto. A nossa responsabilidade será cobrada nas nossas 
bases, e não somente pelos servidores da saúde, da educação, pelas 
serviçais, pelo magistério. pelos pedagogos, mas também por toda a 
sociedade, que tem os seus filhos estudando nessas escolas. Os pais 
sabem que esse plano de carreira muda, porque valoriza o 
profissional e muda o perfil da escola e a sua capacidade de produzir 
bons serviços e melhorar a qualidade de ensino dos seus alunos. 

• - Sem revisão do orador." 
Questão de Ordem 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, como V. Exa. pode 
ver. não há quórum para a continuação dos trabalhos. Solicito o 
encerramento, de plano, da reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
reg1mental. 

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Kangussu)- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. 

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Para continuar 
a discutir, com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a 
busca da autonomia dos Poderes é fundamental. Um Legislativo 
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independente, com relação de autonomia com o Executivo, 
constrói no Estado e na cidade nova relação democrática em que os 
Poderes são respeitados. 

A vontade do povo, representada pelos Deputados Estaduais, na 
Assembléia , e pelos Vereadores, na Câmara Mun1c1pal, torna-se 
pressuposto básico nessa relação, pois o interesse da população está 
em primeiro lugar. Assim, evitam-se pressões localizadas de 
Governadores ou Prefeitos, no sentido de fazerem valer em interesses 
pessoais ou corporativos. Precisamos ver vigorar o interesse do 
coletivo, da ma1oria. 

Esse projeto vetado pelo Governador tem, em seu plano de fundo, a 
busca da isonomia da Câmara Mun1c1pal de Bueno Brandão, 1niciat1va 
que louvamos. Quisera que as Câmaras Municipais de todas as 
c1dades de Minas também buscassem sua independência. podendo 
decidir suas questões de acordo com a vontade da população. 

Mas. na verdade . a nossa luta é pela educação, e o motivo dessa 
obstrução não começa nem termina com esse projeto relativo ao 
plano de carreira dos servidores da educação. Começa antes, 
quando, nos bancos escolares. ass1stíamos às aulas. Ali começou 
nosso compromisso com a educação, que muda o nosso destino, 
constrói um novo futuro e nos faz olhar o mundo de forma diferente. 
ma1s clarividente. 

Os homens e mulheres querem a verdade e o entendimento da 
realidade, para poder mudá-la . Para isso, é necessáno um esforço 
coletivo, que começa pelas idéias e pelo exercício do pensamento. 

No debate de idéias, poderemos construir um novo momento. Todas 
as nossas ações se iniciam com um pensamento, que nos conduz às 
idéias, que nos podem parecer utópicas, um sonho. A partir do 
exercício da nossa capacidade de pensar e elaborar, construímos o 
novo momento interno, que, quando coletivizado, participa do início de 
um novo mundo. No dizer de um educador mineiro, "nascemos todos 
diferentes", cada um com sua realidade, suas características. 
Somente a educação de qualidade para todos pode nos nivelar, pois o 
conhecimento nos coloca no patamar superior, no sentido da elevação 
do espírito e do conhecimento para a construção do colet1vo. 

Estamos, determinadamente, na obstrução para que o plano de 
carreira dos servidores da educação chegue a Plenário. Esperamos 
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que o Deputado Antônio Carlos Andrada possa nos apresentar 
uma decisão favorável ao plano dos servidores. A aprovação desse 
projeto significa o resgate da categoria, para que os servidores da 
educação olhem para o ano de 2003 com mais esperança, mais 
vontade e mais garra para transformar este mundo. Por meio dos 
conhecimentos ministrados às crianças e aos adolescentes, 
poderemos crescer como nação. A aprovação desse projeto trará 
novo gás, nova energia, nova esperança para os servidores da 
educação. Os servidores públicos, vendo que os dirigentes do Estado 
reconhecem-lhes os direitos, sentir-se-ão valorizados em seu trabalho. 
O trabalho do professor é diuturno, trabalha dia e noite, quer na sala 
de aula, quer em casa corrigindo deveres ou elaborando planos de 
aula. Inclusive nas férias, preocupa-se com o próximo ano e ministra 
aulas de recuperação a alunos necessitados. Creio que a aprovação 
do plano de carreira será o melhor presente de Natal que se poderá 
dar aos servidores da educação, extensivo a todas as crianças e 
adolescentes do ensino público do Estado, assim como a seus pais, 
que reconhecem na escola o mais importante instrumento na 
construção do futuro de seus filhos. Daremos um presente de Natal 
para o povo mineiro, para todos aqueles que anseiam por uma 
educação de melhor qualidade no Estado. 

Por isso o PT defende a aprovação do plano de carreira. Aí, sim , 
teremos cumprido nosso papel , iremos para casa tranqüilos, 
encarando os professores, serviçais e tantos outros, que nos 
agradecerão a aprovação do projeto que, há muitos anos, esperamos. 

"-Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Edson Rezende Sr. Presidente, solicito o 
encerramento, de plano, da reunião. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência verif ica , 

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, desconvocando a reunião extraordinária de logo 
mais, às 20 horas, e convocando os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de amanhã, dia 11 , às 9 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 
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anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 248 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO PARA. NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL DE RIBEIRÃO DAS 
NEVES E OUTROS MUNICÍPIOS, VERIFICANDO A POSSÍVEL 

PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO, COM GRUPOS 
CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NOS ESQUEMAS DE FACILITAÇÃO 

DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA 
EXTRALEGAL 

Às quinze horas do dia vinte e seis de novembro de dois mil e dois. 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista. 
Dilzon Melo, Alberto Bejani , Antônio Genaro e lrani Barbosa 
(substituindo este ao Deputado Luiz Menezes. por Indicação da 
Liderança do BPDP) , membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Antônio Andrade, Ch1co Rafae l. 
Geraldo Rezende e Rêmolo Aloise. Havendo numero regimental , o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e. em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado lran1 Barbosa, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir a Sr Ângela 
Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária de Estado da Justiça e 
Direitos Humanos; o Sr. Paulo Valéria Notini Cançado, ex-advogado 
da Penitenciária José Maria Alkmim , e o Pastor Roberto Luiz da Silva . 
Registra-se a presença dos depoentes supracitados. A Presidência 
passa a palavra aos depoentes, que fazem suas exposições e 
respondem a questionamentos dos Deputados presentes. conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos depoentes, 
convoca os membros da Comissão para a próx1ma reun1ão ordinána. 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Com1ssões, 11 de dezembro de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Alberto Bejani - Dilzon Melo - Diniz 

P1nheiro- lrani Barbosa- Luiz Tadeu Leite. 
ATA DA 873 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
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Às nove horas e trinta mmutos do dia quatro de dezembro de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria 
Olívia. Ambrósio Pinto e Pastor George, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental. a Presidente, Deputada 
Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Ambrósio P1nto. dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se 
à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O 
parecer sobre o Projeto de Le1 no 2.452/2002, 1° turno, deixa de ser 
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo 
respectivo relator. Deputado Pastor George. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 2.385/2002, com as 
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Ambrósio Pinto, em virtude de redistribuição); e do Projeto 
de Lei no 2.386/2002 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado Pastor George). Passa-se à 
3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos do Deputado José Milton, em que 
solicita sejam ouvidos em audiência pública desta Comissão os 
convidados que menciona, com a finalidade de discutir a possível 
perda do título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela cidade de 
Ouro Preto e os projetos que estariam sendo executados pela 
Prefeitura para preservar e recuperar a cidade, garantindo-lhe o 
referido título; do Deputado Doutor Viana. em que solicitada a 
realização de reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, para tratar da preservação da bacia e da lagoa da 
Pampulha, em Belo Horizonte; do Deputado Pastor George, em que 
solicita audiência pública para discutir o Projeto de Lei no 2.452/2002, 
com os convidados que menciona. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 



Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Gil Pereira - Pastor George - lvair 

Nogueira. 
ATA DA 22 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro de dois mil 

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano 
Canêdo, Carlos Pimenta e Chico Rafael (substituindo este ao 
Deputado José Braga, por indicação da Liderança do BPDP). 
membros da supracitada Comissão. Havendo número reg1mental, o 
Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos 
Pimenta. dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente designa o Deputado Carlos Pimenta relator do Projeto de 
Lei no 2.172/2002. no 2° turno. Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia. 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário . Nesse ínterim. o 
Deputado Cristiano Canêdo passa a Presidência ao Deputado Carlos 
Pimenta, tendo em vista que a proposição a ser relatada é de sua 
autoria. O Presidente e relator, Deputado Carlos Pimenta, procede à 
leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei no 2.172/2002, no 2° 
turno, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Passa-se à 28 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 no 3.556/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ord inária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Bené 

Guedes. 
ATA DA 28 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 94/2002 



Às dez horas do dia cinco de dezembro de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, 
Ambrósio Pinto, José Milton, Dimas Rodrigues, Hely Tarqüínio, Kemil 
Kumaira e Agostinho Silveira (substituindo este ao Deputado Eduardo 
Brandão, por indicação da Liderança do PL). membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes. também, os Deputados José Braga. 
Oilnto God1nho, Paulo Piau e Rogério Correia. Havendo número 
regimental , o Presidente. Deputado Alberto BeJanl, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Ambrósio Pinto, dispensa a leitura da ata da reuniao anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Com1ssão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
o parecer sobre a Emenda n° 1, apresentada em Plenário, à Proposta 
de Emenda à Constituição n° 94/2002. O Presidente comunica que 
avocou para SI a relataria da matéria. passa a Presidência ao 
Deputado Ambrósio Pinto e solicita o prazo regimental para 
apresentar o seu parecer. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação. é aprovado requerimento do Deputado Alberto 
Bejani, em que solicita seJa convidado o Sr. José Ferraz, Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado, para prestar esclarecimentos a fim 
de subsidiar a apreciação da proposta de se criar o Conselho Estadual 
de Contas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária , determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Alberto Bejani, Presidente - Ambrósio Pinto - Hely Tarqüínio -

Agostinho Silveira - Márcio Kangussu. 
ATA DA 64° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

REDAÇÃO 
Às nove horas e quarenta minutos do dia dez de dezembro de dois 

mil e dois. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas 
Rodrigues. Ambrósio Pinto e João Leite (substituindo os do1s últimos 
aos Deputados Agostinho Patrús e Elaine Matozmhos. por ind1cação 
das Lideranças do PTB e PSB, respectivamente) , membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
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Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e distribui ao Deputado João Leite a Proposta de Emenda à 
Constituição no 44/2000, os Projetos de Lei n°s 1.762, 1.766, 
1.904/2001, 1.986, 2.063, 2.089, 2.171, 2.392/2002; e ao Deputado 
Ambrósio Pinto, os Projetos de Lei n°s 1.832/2001, 2.226, 2.312, 
2.315, 2.319, 2.320, 2.324, 2.325, 2.336 e 2.357/2002. Passa-se à 1a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final 
da Proposta de Emenda à Constituição no 44/2000 e dos Projetos de 
Lei nos 1.762, 1.766, 1.904/2001 , 1.986, 2.063, 2.089, 2.171 , 
2.392/2002; (relator: Deputado João Leite). Passa-se à 2a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres 
sobre matéria de deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei n°s 1.832/2001 , 2.226, 2.312, 2.315, 2.319, 2.320, 
2.324, 2.325, 2.336, 2.357/2002 (relator: Deputado Ambrósio Pinto). 
Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002 . 
Kemil Kumaira, Presidente- Fábio Avelar - Luiz Tadeu Leite. 

ATA DA 101 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas e cinco minutos do dia dez de dezembro de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Edson Rezende, 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 Edson Rezende , 
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 
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constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as qua1s des1gnou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei nos 2.423 e 2.436/2002, em turno único 
(Deputado Edson Rezende) ; 2.473/2002, em turno único (Deputado 
Luiz Menezes), e 2.474/2002, em turno único (Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo 
a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação 
do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno 
úniCO, os Projetos de Lei n°s 2.101 /2002 (relator: Deputado Paulo 
Pettersen); 2.229/2002 (relator: Deputado Luiz Menezes); 2.246/2002 
(relator: Deputado Edson Rezende) ; 2.364/2002 (relator: Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva), e 2.373/2002 (relator: Deputado Djalma Diniz), 
que receberam parecer por sua aprovação. A seguir, o Presidente 
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei n°s 2.228, 2.273, 2.294, 2 .295, 2.296, 2.297, 2.305, 
2.309, 2.323, 2.361 , 2.363, 2.367, 2.372, 2.383 e 2.389/2002. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Pres1dênc1a 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 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, Pres1dente - Luiz Menezes - Antônio Carlos 

Andrada. 
ATA DA 103a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de dois mil e 

do1s, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número reg1mental , 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 aprecrar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da segu1nte correspondência: ofício 
do Sr. Marcus Vinícius Sfoggia, Comandante do 3° Comando Aéreo 
Regional , publicado no "Diário do Legislativo" do dia 00/12/2002. 
Passa-se a 1 a Fase da Ordem do D1a, compreendendo a discussão e 
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a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. O Presidente retira da pauta o Projeto de Lei n° 2.190/2002, 
por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação, 
é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
2.444/2002 na forma proposta (relator: Deputado Lu1z Fernando 
Faria). Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, deconvoca reunião marcada para a 
mesma data, 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 2002 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - lvair Nogueira - Luiz 

Fernando Faria - José Milton. 
ATA DA 658 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

REDAÇÃO 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de 

dezembro de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Kemil Kumaira, Fábio Avelar e Luiz Tadeu Leite 
(substituindo os Deputados Amilcar Martins, Agostinho Patrús e 
Dimas Rodngues, por indicação das Lideranças do PSDB, do PTB e 
do PMDB, respectivamente) , membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Kemil Kumaira, 
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 apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Fábio 
Avelar o Projeto de Lei Complementar no 50/2002. Passa-se à 13 Fase 
da Ordem do D1a, compreendendo a d1scussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
d1scussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei Complementar no 50/2002 (relator: Deputado Fábio 
Avelar). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Dilzon Melo- lrani Barbosa. 



TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO 

- O Sr. Presidente designou, em 11 /12/2002, os membros da 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Prof. 
José Geraldo de Freitas Drumond para o cargo de Presidente da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG. Pelo BPDP: efetivo - Deputado lvair Nogueira; suplente -
Deputado Antônio Andrade; pelo PL: efetivo - Deputado Agostinho 
Silveira; suplente - Deputado Eduardo Brandão; pelo PDT: efetivo -
Deputado João Batista de Oliveira: suplente - Deputado Bené Guedes: 
pelo PPB: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente -
Deputado Pinduca Ferreira; pelo PT: efetivo - Deputado Durval 
Ângelo; suplente - Deputada Maria José Haueisen (Designo. Às 
Comissôes. ). 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2 .316/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe 
institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do 
Comércio de Móveis e dá outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as 
Emendas n°s 1 a 3, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
manifestou-se pela aprovação da proposição, acolhendo as 
mencionadas emendas. 

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

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta tem por objetivo criar, na microrregião de 

Turmalina, o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do 
Comércio de Móveis, formado pelos Municípios de Turmalina, Minas 
Novas, Chapada do Norte, Capelinha, ltamarandiba, Carbonita, Leme 
do Prado e Veredinha, sendo a sua sede o Município de Turmalina. 

A proposição prevê a concessão de incentivos e benefícios fiscais 
às empresas moveleiras que se instalarem ou ampliarem suas 
atividades na região. Os incentivos seriam constituídos pela 
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elaboração de projetos e execução de obras de infra-estrutura e. 
também, pela abertura de linhas de crédito com condições especiais 
para financiamento de ações relacionadas com a produção e a 
comercialização de móveis. Os benefícios seriam constituídos pela 
redução da alíquota do ICMS para 12% nas operações internas 
destinadas à aquisição de ativo fixo e, também, pela concessão de um 
período de carência de dois anos para o recolhimento do ICMS, 
contados do início da atividade industrial. 

Entendemos que essas med1das são acertadas e procedentes e que 
a criação desse pólo de desenvolvimento é extremamente importante 
para a região, pois, aproveitando a sua vocação natural, Impulsionará 
a sua economia. 

O desenvolvimento de uma reg1ão tem como Importante pressuposto 
o seu desenvolvimento econômico, que, por sua vez, tem como pilar o 
aumento da produção. Este, por seu turno, é a pedra angular que tem 
o poder de transformar a sociedade, gerando riqueza, renda, 
empregos, salários, lucros, dividendos, tributos. Contribui para reduzir 
as mazelas sociais, a margmalldade, a criminalidade, a fome, a 
miséria, a mortalidade e a doença. 

Entendemos que o projeto em tela contempla elementos essenciais 
para incrementar a produção, quais sejam a implementação de infra-
estrutura, crédito e benefícios fiscais . 

A microrreg1ao de Turmalina apresenta grande potencial 
desenvolvimentista, porém, até o presente momento, o poder público 
não lhe destinou maiores atenções. É chegada a hora de sanar essa 
distorção, propiciando à região meios para impulsionar seu 
desenvolvimento e levar bem-estar a seu povo. 

Entendemos que as despesas referentes a Infra-estrutura e crédito 
serão amplamente suplantadas pelos benefíciOS advindos das 
medidas. 

É importante ressaltar que o projeto prevê que os incentivos serão 
concedidos de forma gradativa, observando-se a disponibilidade 
orçamentária. Assim, quando da elaboração da Lei Orçamentária, a 
concessão dos incentivos obedecerá à disponibilidade de receitas 
para cobrir as respectivas despesas, propiciando o Indispensável 
equilíbrio financeiro-orçamentário. Sob esse ponto de vista, portanto, a 
matéria não encontra óbice a sua tramitação. 



No tocante aos benefícios f1scais, de fato, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal- LRF -. Lei Complementar Federal n° 101 , de 
4/5/2000. impõe restrições à sua concessão. Em seu art. 14, estatui. 
por exemplo, que a renúncia de receita deve ser compensada por 
meio do aumento de receita. proveniente da elevação de alíquotas. 
ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou 
contribuição. 

Entretanto, o projeto em tela resolve essa questão ao prever que a 
concessão dos benefícios fica condicionada à observância do 
mencionado art. 14, ou seja, os benefícios somente têm validade se 
atendida a LRF. Assim , os atos necessários à materialização do 
benef1c1o somente poderão ser editados após a comprovação do 
atendimento daquele dispositivo. Destarte, a matéria não encontra 
ób1ce a sua tramitação no que se refere à mencionada lei 
complementar. 

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

Projeto de Lei n° 2.316/2002 com as Emendas n°s 1 a 3. da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - Luiz Fernando 

Faria - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.756/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em exame 
tem como objetivo introduzir alterações na Lei no 13.803, de 
27/12/2000, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do 
produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, mais 
conhecida como Lei "Robin Hood". 

O projeto foi aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 3. 
Ass1m . ficaram prejudicados o projeto original, os Substitutivos n°s 1 e 
2 e as Emendas n°s 1 e 7; foram rejeitadas as Emendas n°s 2 a 6 e a 
Emenda no 8. 

Ao ser analisado pela Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização, no 2° turno, foram apresentadas as Emendas n°s 1 e 
2. 
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Vem a propos1ção a esta Comissão para receber parecer, no 2° 

turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno. 
Fundamentação 

A proposição em tela foi satisfatoriamente discutida nesta Casa, 
tendo sido objeto de análise de várias comissões permanentes e de 
uma comissão espec1al criada especificamente para se manifestar 
sobre o assunto. O fato de terem sido apresentados três substitutivos 
e dez emendas até o momento corroboram essa assertiva. 

Ao ser analisada, no 2° turno, pela Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização, foi apresentada a Emenda no 1 ao 
projeto, a qual exclui a coluna dest1nada aos mdices previstos para 
2002, no Anexo I. O mencionado anexo é merecedor de reparos, uma 
vez que o substitutivo previa o início de sua v1genc1a para 2002. Por 
essa razão, apresentamos a Emenda n° 3, determinando que a 
mudança de índices seja feita de forma a não gerar tanto impacto na 
receita dos municípios. 

Por seu turno, a Emenda no 2 pretende alterar a cláusula de 
revogação. contida no art. 14 do vencido, no qual fica expressa a 
revogação do art . 14 da Lei no 12.425, de 1 996. Segundo o dispositiVO 
que a Emenda n° 2 pretende que não seja revogado, "a cota-parte 
referente ao ICMS relativo à geração de energia elétrica em bacia 
hidrográfica que não tenha sede no Estado será proporcional à área 
alagada entre os municípios mineiros". 

Esse assunto é bastante polêmico, pois estão em tramitação muitos 
processos judiciais, devido à duvidosa constitucionalidade desse 
dispositivo. A apuração do índice do VAF, realizada pela Secretaria da 
Fazenda. sempre encontra problemas no que d1z respeito à 
concessão e à cassação de liminares, em razão da presença dessa 
regra no ordenamento jurídico mme1ro. 

Ocorre que o entendimento jurisprudencial predominante de1xa claro 
que os municípios que possuem área alagada são compensados 
financeiramente por meio de "royalties", conforme previsto no § 1 o do 
art. 20 da Constituição da República. Segundo decisão do Superior 
Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 
n° 5.823-MG, o fato gerador é a saída do estabelecimento produtor de 
energia elétrica. e não a formação do lago, por ser inconfundível a 
usina geradora de energia elétrica com o reservatóno de água. 



600 
Portanto, o dispositivo parece estar contaminado por vício de 

inconstitucionalidade , o que determina prejuízo aos demais municípios 
mineiros em favor de uns poucos, que se encontram na situação 
prevista no art. 14 da Lei no 12.425, de 1996. 

Com fundamento nesses argumentos, a Emenda no 2 não deve 
prosperar, uma vez que pretende manter um dispositivo que vem 
sendo alvo de numerosos questionamentos perante o Poder 
Judiciário. 

Para que as alterações propostas fiquem mais claras e sejam 
vislumbrados os impactos financeiros que advirão com a aprovação 
da matéria nos termos do vencido no 1 o turno, anexamos ao parecer 
uma projeção feita com base em informações relativas ao mês de 
outubro de 2002. Destaque-se que, na sua elaboração, não foi 
considerada a diminuição gradativa da compensação financeira 
concedida aos Municípios de Mateus Leme e Mesquita nem os 
valores que os municípios passariam a receber em razão do critério 
"esportes", por depender exclusivamente de ações futuras. Uma vez 
que a simulação foi realizada como se os critérios propostos 
estivessem em vigor no mês de outubro deste ano, não há reflexos, 
evidentemente, de qualquer alteração de índices que vigorariam no 
próximo exercício. 

Conclusão 
Diante dessas considerações, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 1.756/2001 , no 2° turno, com a Emenda no 3 ao vencido no 1 o 
turno. a seguir apresentada, e pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2, 
da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao Anexo I, a que se refere o art. 1 o do projeto, a seguinte 

redação: 
Anexo I 

(a que se refere o art. 1° da Lei no , de de de ) 
* - O Quadro do Anexo I da Emenda n° 3 foi publicado na edição do 
"Diário do Legislativo" de 12.12.2002. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Dilzon Melo - Rêmolo Aloise -

Luiz Fernando Faria -José Milton. 
ANEXO 



REPERCUSSÃO FINANCEIRA DO PROJETO DE LEI N° 
1.756/2001 
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* - O Quadro do referido Anexo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 12.12.2002. 

QUADRO COMPARATIVO SINTÉTICO POR FAIXAS DE RECEITA 
MUNICIPAL DE ICMS PER CAPITA 

MUNICÍPIOS QUE PERDEM RECEITA 
MUNICÍPIOS QUE GANHAM RECEITA 
* - O Quadro Comparativo e o Quadro dos Municípios que Ganham 

Receita foram publicados na edição do "Diário do Legislativo" de 
12.12.2002. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.863/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado AntôniO Andrade, o projeto de le1 em exame 
visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Carmo do Paranaíba o imóvel que menciona. 

Aprovada no 1 o turno, sem emendas, retorna a maténa a esta 
Comissão, para receber parecer, conforme o disposto no art. 102, VIl , 
'·d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem por escopo autonzar o Poder 

Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Carmo do 
Paranaíba, para que o ente municipal possa dar-lhe destinação 
condizente com as necessidades da comunidade, melhorando os 
serviços prestados e atendendo ao interesse público. 

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei 
Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gera1s de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal , 
especificamente no § 2° de seu art. 1 05, ao estabelecer que a 
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do 
Tesouro só pode ser realizada com a referida autonzação. 

A par do interesse coletivo revestindo a medida, há de se notar que 
ela não representa ônus financeiro para o Estado, não havendo, 
portanto, o que possa obstar a tramitação do projeto. Dessa forma, 
reiteramos o entendimento desta Comissão, favorável , quando de sua 



análise no 1 o turno. 
Todavia apresentamos o Substitutivo n° 1 ao projeto de lei, 

objetivando atender à melhor técnica legislativa e às exigências legais, 
sem que, com isso, estejamos inserindo matéria nova. o que não é 
permitido pelas normas procedimentais. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.863/2001, no 2° turno. na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a 
seguir. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Carmo 

do Paranaíba o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

Município de Carmo do Paranaíba o imóvel constituído de terreno com 
área de 354.300 m2 (trezentos e cinquenta e quatro mil e trezentos 
metros quadrados), situado num lugar denominado Fazenda do 
Paraíso, registrado sob o no 11.115, a fls . 296 do LIVro 3-J, no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Carmo do Paranaíba. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise - Luiz 

Fernando Faria - José Milton. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.172/2002 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Cristiano Canêdo. a propos1çao em 
ep1grafe tem por escopo sejam alterados dispositivos da Lei no 12.688, 
de 25/12/97, que autorizou a doação de imóvel à Santa Casa de 
Misericórdia de Belo Horizonte e extinguiu a Fundação Instituto do 
Coração de Minas Gerais- CARDIOMINAS. 

O projeto foi aprovado no 1 o turno, tal como apresentado. enquanto 
na fase do 2° turno de apreciação recebeu da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária parecer por sua rejeição. 

Em virtude de requerimento formulado pelo Deputado Rogério 
Correia e fundamentado no art. 183 do Regimento Interno, a 
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propos1çao foi encaminhada, para audiência, à Comissão de 
Saúde, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, e 
agora vem a esta Comissão, que agora passa a exarar o seu parecer. 

Fundamentação 
De pronto, convém esclarecer que, embora tanto a ementa da 

proposição original quanto a do Substitutivo n° 1 se refiram a uma 
única alteração da referida Lei n° 12.688, na real idade são duas as 
alterações propostas, em ambos os casos. 

O fato é que, conforme bem esclareceu a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, no parecer para o 2° turno, é dupla a 
intenção manifesta do projeto de lei original: de um lado, prorrogar o 
prazo de cinco para sete anos a contar da lavratura da escritura 
pública de doação do imóvel objeto da lei , a saber, terreno urbano 
edificado, para que a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, 
na condição de donatária, conclua a construção e coloque o hospital 
em funcionamento em altos padrões técnicos; e. do outro, reservar 
60% da capacidade de atendimento de todas suas unidades 
hospitalares. em vez de uma única, ao Sistema Único de Saúde. Tais 
alterações dizem respeito, respectivamente, aos incisos I e 11 do art. 2° 
da lei. 

Para o exame de mérito da proposição, não se deve deixar de levar 
em conta que a Lei Federal no 8.666, de 21 /6/93, que institui normas 
para licitações e contratos da administração pública, no âmbito de 
todos os entes federativos, estabelece como condição imprescindível, 
para a alienação dos bens de tal administração, a existência de 
interesse público devidamente justificado, bem como de prévia 
autorização legislativa. Eis a razão pela qual se fez necessária a 
edição da Lei no 12.688, de 25/12/97, para que ficasse o Poder 
Executivo do Estado autorizado a doar à Santa Casa de Misericórdia o 
imóvel, sob certas condições - já enunciadas aquelas a que dizem 
respeito o projeto de lei -, a nosso ver claramente favoráveis, à época, 
ao interesse público. 

Note-se que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
se manifestou contrariamente à proposição sob o argumento de que 
'·se no prazo de cinco anos a donatária não deu cumprimento a ( .. . ) 
exigência legal, certamente não seria pela prorrogação de dois anos 
que ela o faria, haja vista que as dificuldades financeiras por que 
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passa pers1stem e mesmo se agravaram nos últimos anos" e "o 
acatamento à proposta configuraria , na realidade, um estímulo para 
que outras entidades contempladas com a doação de imóvel pelo 
Estado deixassem de cumprir suas obngações no prazo estipulado, 
contando com o beneplácito deste". 

Por outro lado, diverso foi o entendimento adotado pela Comissão 
de Saude, pois, quando da apreciação da matéria. já dispunha de 
cópia de um relatório do Grupo Técnico de Trabalho designado pelo 
Secretário de Estado da Saúde para analisar proposta da donatária 
relativa à viabilização do término das obras do extinto CARDIOMINAS. 
Embora essa última Comissão tenha reconhecido que o relatório seja 
inconcluso quanto à intenção do Estado em reaver o imóvel , finalizar a 
obra, equipar o hospital e colocá-lo em funcionamento, indica. no 
entanto. ser oportuna a extensão do prazo para a consecução das 
obras e das instalações por parte da 1nstitu1ção donatária. em face dos 
estudos de viabilidade apresentados por ela própria. das quais 
destaca a de se ampliar o percentual de leitos do SUS, destinados à 
alta complexidade cirúrgica em patologias cardiovasculares. serviço 
esse pouco disponível no Estado. Essa proposta se nos afigura de 
importância para o interesse social diante da constatação de que, em 
nosso Estado, os investimentos na área de saúde se têm revelado 
insuficientes para atender satisfatoriamente à demanda de 
necessitados, haja vista os escassos recursos do erário público. 

Cabe ressaltar que a vontade das partes envolvidas num contrato é 
condição imprescindível para conferir legitimidade a futuro ajuste que 
porventura venha sobre ele incidir. o que de fato é o pretendido neste 
momento. E, no caso, a sua aceitação pelo doador sem dúvida denota 
gesto conciliador do poder público de proporcionar ao agente 
donatáno, mediante a dilação de prazo, possibilidade de poder dar 
cumprimento ao disposto no inciso I do art. 2° da lei ; em contrapartida, 
a sua exigência de que a parte beneficiada preste atendimento pelo 
SUS a um maior número de necessitados denota renovado cuidado 
com a gestão da coisa pública. 

Pelo aduz1do, está claro que estamos de acordo com o pensamento 
da Comissão de Saúde. segundo o qual o projeto de lei deve ser 
acatado. porém não na forma apresentada, por apresentar vício de 
natureza formal. No entanto, permitimo-nos, "data venia", discordar da 
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maneira como foi corrigido tal erro. primeiro por não corresponder 
fielmente ao que ela mesma defendeu - e com o qual concordamos - e 
segundo por não estar de acordo com a melhor técnica legislativa. 
pois a figura do substitutivo se aplica quando a idéia da propos1ção 
original sofre substancial mudança, o que evidentemente não ocorreu 
no caso. 

Entendemos que para corngir tal equívoco e ao mesmo tempo 
acatar tanto a idéia original do autor do projeto quanto aquela 
proferida pela Comissão de Saúde, basta seja-lhe apresentada tão-só 
uma única emenda. É o que faremos a seguir. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do ProJeto de Le1 n 

2.1 72/2002, no 2° turno, com a Emenda no 1, nos termos que se 
seguem. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° -Os incisos I e 11 do art. 2° da Lei n° 12.688, de 15 de 

dezembro de 1997, passam a v1gorar com a seguinte redação: 
"Art. 2° - ......... ....................... .. .................... . 
I - concluir a construção e colocar o hospital em funcionamento no 

prazo de sete anos contados da data da lavratura da escritura pública 
da doação do imóvel. bem como dotar o conjunto hospitalar de 
equipamentos que assegurem o seu funcionamento em altos padrões 
técnicos; 

11 - reservar 60°1o (sessenta por cento) da capacidade de 
atendimento de seus hospitais ao Sistema Ún1co de Saúde- SUS".". 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínío , relator - Sebastião 

Navarro Vieira - Sargento Rodrigues - Cristiano Canêdo. 
REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N 44/2000 
Dá nova redação ao art. 239 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 239 da Constituição do Estado, modificado pela 

Emenda à Constituição no 16, de 1 o de dezembro de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 239 - Sem prejuízo do s1stema de centralização das receitas 
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públicas, o recolhimento de tributos e demais receitas públicas 
estaduais será efetuado nos estabelecimentos públicos ou privados 
autorizados pela administração fazendária. 

Parágrafo único - A autorização a que se refere o ·caput' deste 
artigo será publicada no órgão de imprensa oficial dos Poderes do 
Estado e divulgada na internet, na página eletrônica do Estado.". 

Art . 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 
50/2002 

Organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e 
dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
TÍTULO I 

Disposições Preliminares 
Art. 1 o - A organização da Defensoria Pública do Estado de Minas 

Gerais, sua estrutura e competência e o regime jurídico dos 
Defensores Públicos passam a reger-se pelas disposições desta lei 
complementar. 

Art. 2° - A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é órgão 
autônomo integrante da Administração Direta do Poder Executivo e 
vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, 
nos termos desta lei complementar, ou ao órgão que vier a sucedê-la. 

Art. 3c - São princípios institucionais da Defensoria Pública a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 

TÍTULO 11 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 4° - A Defensoria Pública é instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência juríd ica, 
judicial e extrajudicial, integral e gratuita aos necessitados, 
compreendendo a orientação jurídica e a postulação e defesa de seus 
direitos e interesses em todos os graus e instâncias. 

§ 1 o - Consideram-se necessitados os que comprovarem 
insuficiência de recursos, na forma da lei. 

§ 2° - À Defensoria Pública é conferido o direito de apurar o estado 
de carência de seus assistidos. 

Art. 5° -Compete à Defensoria Pública: 
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I - promover. extrajudicialmente. a orientação às partes em 
conflito de interesses, bem como a conciliação entre elas: 

11 - patroc1nar ação penal privada e a subsidiaria da pública; 
111 - patrocinar ação civil e ação civil "ex delicto": 
IV - patrocinar defesa em ação penal: 
V- patrocinar defesa em ação civil e reconv1r; 
VI -patrocinar ação civil pública, nos termos da lei: 
VIl - patrocinar ação popular. mandado de injunção e mandado de 

segurança; 
VIII- atuar como Curador Especial nos casos previstos em lei; 
IX- exercer a defesa da criança e do adolescente: 
X - atuar nos estabelecimentos policiais e penitenc1anos, v1sando a 

assegurar à pessoa. em qua1squer circunstâncias, o exercício dos 
direitos e das garantias individuais; 

XI - assegurar aos seus assistidos. em processo JUdicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral contraditório e ampla defesa, 
com recursos e meios a estes inerentes; 

XII - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado, 
individual ou coletivamente, nos termos da le1; 

XIII - tomar dos interessados compromisso de ajustamento de 
conduta às exigênc1as legais, nele estabelecida sanção para a 
hipótese de seu descumprimento, o qual terá eficácia de título 
executivo extrajudicial , nos termos da lei; 

XIV- atuar nos juizados especiais; 
XV - desempenhar outras atribuições que lhe sejam expressamente 

cometidas por lei. 
§ 1 - As funções institucionais da Defensoria Pública serão 

exercidas contra pessoa jurídica de direito público, inclus1ve. 
§ 2° - Defensores Públicos distintos poderão assistir necessitados 

com interesses antagônicos. 
§ 3 - O exercício da assistência jurídica aos necessitados é 

privativo da Defensoria Pública. 
TÍTULO 111 

Da Organização da Defensoria Pública 
CAPÍTULO I 
Da Estrutura 

Art. 6 - A Defensona Pública do Estado compreende: 



I -órgãos da Administração Superior: 
a) Defensoria Pública Geral; 
b) Subdefensona Pública Geral; 
c) Conselho Superior da Defensoria Pública; 
d) Corregedona-Geral da Defensona Pública: 
li- órgãos de atuação: 
a) Defensonas Públicas do Estado; 
b) Núcleos da Defensoria Pública do Estado: 
111 - órgãos de execução, os Defensores Públicos. 

CAPÍTULO 11 
Dos Órgãos da Administração Supenor 

Seção I 
Da Defensoria Pública Geral 
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Art. 7" - A Defensoria Pública Geral tem como chefe o Defensor 
Público Geral. que é nomeado pelo Governador do Estado. 

§ 1 - O Defensor Público Geral será escolhido entre os Defensores 
Públicos de Classe Especial que contem, pelo menos, cinco anos de 
carreira e tenham, no mínimo, trinta e cinco anos de idade, indicados 
em lista tríplice pelos integrantes da carreira. 

§ 2n - É de dots anos o mandato do Defensor Público Geral, 
permitida uma recondução por igual período, preced da de nova 
aprovação da classe. 

§ 3° - A eleição para formação da lista tríplice far-se-á mediante 
voto plurinominal , direto e secreto de todos os membros da Defensoria 
Pública em exercício. 

§ 4 - A eletção será regulamentada pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública e ocorrerá noventa dias antes do térmtno do 
mandato vigente, vedado o voto por procuração. 

§ 5 - A comissão eleitoral será indicada pelo Conselho Superior, 
cabendo-lhe encaminhar a lista tríplice ao Defensor Público Geral , 
logo que encerrada a apuração. 

§ 6° - O Defensor Público Geral, o Subdefensor Público Geral, o 
Corregedor-Geral e os ocupantes de cargos de confiança da 
Administração Superior da Defensoria Pública. para concorrerem à 
formação da lista tríplice, devem renunciar aos respectivos cargos até 
trinta dias antes da data fixada para a eletção. 

§ r- Os cargos de que trata o § 6" serão ocupados, interinamente, 
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pelos membros eleitos do Conselho Superior. observado o número 
de votos obtidos na eleição do Conselho Superior. 

§ 8 - O Defensor Público Geral encaminhará ao Governador do 
Estado a lista tríplice, com a indicação do número de votos obtidos, 
em ordem decrescente, até o dia útil seguinte àquele em que a 
receber. 

§ 9 - Os três candidatos ma1s votados figurarão em lista na qual. 
em caso de empate, incluir-se-á o mais antigo da classe. observados 
os demais critérios de desempate previstos no art. 62 desta lei 
complementar. 

§ 1 O - São inelegíveis para o cargo de Defensor Público Geral os 
membros da Defensoria Pública que: 

I - tenham-se afastado do exercício das funções em razão de 
licença especial ou para tratar de assuntos particulares, nos seis 
meses anteriores à data da eleição; 

11 - forem condenados por cnmes dolosos, com decisão transitada 
em JUlgado, ressalvada a hipótese de reabilitação; 

111 - não apresentarem. à data da eleição, certidão de regularidade 
dos serviços afetos a seu cargo, expedida pela Corregedoria-Geral; 

IV - tenham sofrido penalidade disciplinar nos doze meses 
anteriores à inscrição da candidatura; 

V - mantenham conduta pública ou part1cular incompatível com a 
dignidade do cargo; 

VI - estiverem afastados do exercício do cargo para desempenho de 
função em associação de classe; 

VIl -estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se referem os 
arts. 94, '·caput", e 104, parágrafo único, mc1so 11 , da Constituição da 
República, e o art. 78, § 3 , da Constituição do Estado. 

§ 11 - Qualquer membro da Defensoria Pública poderá representar 
a Comissão Eleitoral sobre as causas de inelegibilidade previstas 
neste artigo, cabendo da decisão recurso ao Conselho Superior, no 
prazo de cinco d1as. 

Art. 8° - O Defensor Público Geral tomará posse perante o 
Governador do Estado no prazo de cinco dias úteis contados da 
nomeação e entrará em exercício em sessão solene do Conselho 
Superior até o segundo dia útil seguinte. 

Art. 9o - Compete ao Defensor Público Geral, além de outras 
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I - dirigir a Defensoria Pública do Estado, superintender e coordenar 
suas atividades e orientar sua atuação; 
li- representar a Defensoria Pública judicial e extrajudicialmente; 
111- velar pelo cumprimento das finalidades da instituição; 
IV - integrar como membro nato e presidir o Conselho Superior da 

Defensoria Pública; 
V - propor o regulamento interno da Defensoria Pública e submetê-

lo à aprovação do Conselho Superior; 
VI - autorizar afastamento justificado de membro da Defensoria 

Pública, ouvido, quando for o caso, o Conselho Superior; 
VIl - estabelecer a lotação e a distribuição dos membros e dos 

servidores da Defensoria Pública; 
VIII - dirimir conflitos de atribuições entre membros da Defensoria 

Pública, cabendo da decisão recurso para o Conselho Superior; 
IX- proferir decisão em sindicâncias e em processos administrativos 

disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral; 
X - representar ao Corregedor-Geral sobre a instauração de 

processo administrativo-disciplinar contra membros e servidores da 
Defensoria Pública; 

XI - propor a abertura de concurso para provimento dos cargos 
efetivos da Defensoria Pública, presidindo a Comissão de Concurso, 
bem como designar, mediante indicação do Conselho Superior, os 
membros da Comissão de Concurso e seus substitutos; 

XII- praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal; 
XIII - deferir o compromisso de posse dos membros da Defensoria 

Pública e dos servidores do quadro administrativo; 
XIV- determinar correições extraordinárias; 
XV- convocar reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública; 
XVI -designar membro da Defensoria Pública para: 
a) exercer, por ato excepcional e fundamentado, as funções 

processuais afetas a outro membro da instituição, submetendo sua 
decisão, previamente, ao Conselho Superior da Defensoria Pública; 

b) ocupar cargo de confiança em órgão da Administração Superior, 
até o máximo de três; 

c) colaborar com a Comissão de Concurso; 
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d) exercer as atribuições de Coordenador: 
e) assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância , 

afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de 
titular de cargo, ou com o consentimento deste: 

f) dar plantão em final de semana. feriado ou em razão de medidas 
urgentes: 

XVI I - requisitar de qualquer autoridade públ1ca e de seus agentes 
ou de entidade particular certidão, exame, penc1a, vistona, diligência, 
processo, laudo e parecer técnico, documento, informações. 
esclarecimentos e demais providências indispensáveis à atuação da 
Defensoria Pública: 

XVI II - delegar atribuição administrativa a quem lhe seJa 
subordinado, na forma da lei: 

XIX - encaminhar ao Conselho Superior expediente para elaboração 
das listas de promoção e remoção no quadro da Defensona Pública; 

XX - dar posse a membro e a servidor nomeado para cargo efetivo 
e em comissão da Defensoria Pública, nos termos da lei: 

XXI - conceder férias e licença aos membros e aos servidores da 
Defensoria Pública; 

XXII- deferir benefício ou vantagem concedida em lei aos membros 
da Defensoria Pública; 

XXIII - determinar o apostilamento de títulos de servidores da 
Defensoria Pública; 

XXIV - aplicar a pena de remoção compulsória, aprovada pelo voto 
de dois terços do Conselho Superior da Defensoria Pública: 

XXV - prover cargo nos casos de promoção. remoção, permuta e 
outras formas de prov1mento denvado previstas em le1; 

XXVI - decidir sobre a escala de férias e a atuação em plantões 
forenses; 

XXVII - editar ato que importe movimentação, progressão e demais 
formas de provimento derivado; 

XXVIII - propor a verificação de incapacidade física ou mental de 
membro da Defensona Pública: 

XXIX -decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal 
at1vo e inativo dos membros da Defensoria Pública e dos serviços 
auxiliares, bem como praticar atos a eles referentes; 

XXX - dispor sobre a movimentação de Defensor Público Substituto 
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no interesse do serviço; 

XXXI - propor a celebração de conven1o com órgão municipal, 
estadual ou federal , de interesse da instituição, excluídas as 
atribuições institucionais e ressalvadas as hipóteses legais; 

XXXII -designar estagiário, na forma do Regulamento Interno; 
XXXIII -solicitar ao Conselho Superior manifestação sobre matéria 

relativa à autonomia da Defensoria Pública, bem como sobre outras 
de interesse institucional; 

XXXIV - decidir sobre as sugestões encaminhadas pelo Conselho 
Superior acerca da criação, transformação e extinção de cargos e 
serviços auxiliares e sobre providências relacionadas ao desempenho 
das funções institucionais; 

XXXV - sugerir ao Governador do Estado modificações na Lei 
Orgânica da Defensoria Pública; 

XXXVI - decidir sobre a criação, modificação ou extinção dos 
Núcleos da Defensoria Pública; 

XXXVII -interromper, por conveniência do serviço, férias ou licença 
de membro da Defensoria Pública e de seus servidores, salvo por 
motivo de saúde; 

XXXVIII- autorizar membro da Defensoria Pública a ausentar-se da 
instituição, justificadamente, pelo prazo máximo de cinco dias úteis: 

XXXIX - levantar as dotações orçamentárias destinadas ao custeio 
das atividades da Defensoria Pública, encaminhando ao Secretário de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos proposta para elaboração da 
lei orçamentária ; 

XL - fazer publicar , no órgão oficial dos Poderes do Estado, nos 
meses de fevereiro e agosto de cada ano, a lista de antigüidade dos 
membros da instituição, tomando-se por base o último dia do mês 
anterior, bem como a relação de vagas no quadro e os 
correspondentes critérios de provimento; 

XLI - aprovar formulários de petição, ofício, designação e outros 
instrumentos jurídicos propostos pela Corregedoria-Geral; 

XLII - decidir sobre matéria funcional e administrativa dos membros 
da Defensoria Pública e dos serviços auxiliares, ativos e inativos. 

Parágrafo único- As funções indicadas nos incisos XII, XIII, XXVI, 
XXIX a XXXI , XXXVII e XL poderão ser delegadas. 

Art. 1 O - O Defensor Público Geral apresentará ao Conselho 
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Superior, no mês de abril de cada ano, o Plano Geral de Atuação 
da Defensoria Pública, destinado a viabilizar a consecução de metas 
prioritárias nas diversas áreas de suas atribuições. 

Parágrafo único - O Plano Geral de Atuação será elaborado com a 
partictpação dos Coordenadores e aprovado pelo Conselho Superior. 

Art. 11 -O Defensor Público Geral será substituído. em suas faltas. 
ausênc1as, suspetções e impedimentos, pelo Subdefensor Públtco 
Geral. 

Parágrafo único- Em caso de suspeição do Defensor Público Geral, 
o Conselho Superior escolherá, entre seus membros, excluídos os 
membros natos. um substituto. em sessão secreta e por maiona 
qualificada. 

Art. 12 - Ocorrendo a vacância do cargo de Defensor Público Geral. 
assumirá intennamente o Subdefensor Público Geral. e será realizada 
nova eleição, em trinta dias, para o preenchimento do cargo, na forma 
do respectivo edital. 

Parágrafo único - O cargo de Defensor Público Geral será exercido 
pelo Subdefensor Público Geral mais antigo na carretra. se a vacância 
se der nos últimos seis meses do mandato. 

Art. 13- O Defensor Público Geral poderá ser destituído do cargo. 
por deliberação do Conselho Supenor, nos casos de abuso de poder, 
conduta incompatível com o cargo ou grave omissão no cumprimento 
de seus deveres, assegurada ampla defesa, ou de condenação por 
infração apenada com reclusão, em decisão judicial transitada em 
julgado. 

Art. 14 - O Conselho Supenor decidirá, por maiona absoluta. sobre 
a admissibilidade da representação para a destituição do Defensor 
Público Geral, nos casos prev1stos no art . 13 desta lei complementar, 
desde que formulada por um terço de seus integrantes ou, no mínimo. 
por um quinto dos membros da Defensoria Pública em ativtdade. 

§ 1 a - A sessão de admissibilidade da representação será presidida 
pelo membro do Conselho Superior mais antigo na Classe Especial. 

§ 2° - Admitida a representação, a deliberação sobre destituição do 
Defensor Público Geral far-se-á na forma do disposto nos arts. 15 a 
18. 

Art. 15 - Autorizado o pedido de destituição do Defensor Público 
Geral, o Conselho Superior, em sessão presidida pelo membro do 
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Conselho Superior mais antigo na Classe Especial , constituirá. em 
votação secreta, comissão processante, integrada por três Defensores 
Públicos e presidida pelo Corregedor-Geral da Defensoria Pública. 

§ 1 o - O Defensor Público Geral será cientificado de sua destituição 
no prazo de cinco dias contados da aprovação da proposta, podendo, 
em quinze dias, oferecer defesa escrita , pessoalmente ou por 
procurador. e requerer produção de provas. 

§ 2° - Não sendo oferecida defesa, o Corregedor-Geral da 
Defensoria Pública nomeará procurador para fazê-lo em igual prazo. 

§ 3c - Findo o prazo previsto no § 2°, o Corregedor-Geral da 
Defensoria Pública designará a data para instrução e julgamento nos 
dez dias subseqüentes. 

§ 4° - Na sessão de instrução e julgamento, presidida pelo membro 
do Conselho Superior mais antigo na Classe Especial , após a leitura 
do relatório da comissão processante. o Defensor Público Geral, 
pessoalmente ou por procurador, terá trinta minutos para produzir 
defesa oral. deliberando. em seguida, o Conselho Superior, pelo voto 
fundamentado de dois terços de seus membros. 

§ 5° - A presença à sessão de julgamento será limitada aos 
membros do Conselho Superior, ao Defensor Público Geral e a seu 
procurador. 

§ 6° - A sessão poderá ser suspensa por uma vez, pelo prazo 
máximo de dez dias, para a realização de diligência requerida pelo 
Defensor Público Geral ou por qualquer membro do Conselho 
Superior, desde que reputada, por maioria de votos, imprescindível ao 
esclarecimento dos fatos. 

Art. 16 - Rejeitada a proposta de destituição ou não atingida a 
votação prevista no § 4 o do art. 15, o Presidente da sessão 
determinará o arquivamento dos autos do procedimento. 

Art. 17 - Aprovada a destituição, o Presidente da sessão fará 
publicar, no órgão oficial dos Poderes do Estado. em quarenta e oito 
horas, o inteiro teor da decisão proferida. 

Parágrafo único - O Presidente da sessão, em cinco dias, 
encaminhará os autos ao Governador do Estado, para que proceda à 
exoneração do Defensor Público Geral no prazo de quinze dias 
contados de seu recebimento. 

Art. 18 - Destituído o Defensor Público Geral ou decorrido o prazo 
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previsto no art. 17 sem deliberação do Governador do Estado. 
ocorrerá a vacância e proceder-se-á de acordo com o determinado 
pelo art. 11. 

Art. 19 - O Defensor Público Geral ficará afastado de suas funções: 
I - após o trânsito em julgado de decisão JUdicial em caso de prática 

de infração penal cuja sanção cominada seja de reclusão; 
11 - no procedimento de destituição, desde a aprovação do pedido 

de autorização pelo Conselho Superior, na forma prevista no art. 14, 
até a decisão final. 

§ 1 - O período de afastamento contará como de exercício do 
mandato. 

§ 2 - Nas hipóteses previstas neste artigo. assumirá a chefia da 
Defensoria Pública o Subdefensor Público Geral ma1s antigo na 
carreira. 

Seção 11 
Da Subdefensona Pública Geral 

Art. 20 - O Subdefensor Público Geral será nomeado pelo 
Governador do Estado, para mandato de do1s anos. perm1t1da uma 
recondução. e escolhido entre os integrantes que estejam na carreira 
há, no mínimo, cinco anos, constantes em lista tnpllce elaborada pelo 
Defensor Público Geral , observados os requisitos do art. 7 , § 9°, 
desta lei complementar. vedada a repetição de nomes. 

Art. 21 - Ao Subdefensor Público Geral, na forma do Regulamento 
Interno, compete: 

I - integrar, como membro nato, na função de Vice-Presidente, o 
Conselho Superior da Defensoria Pública: 

11 - exercer a coordenação e a supervisão das atividades 
administrativas e de apoio técnico da Defensoria Pública: 

111 - assessorar o Defensor Publico Geral no exercício de suas 
atribuições; 

IV - exercer, mediante delegação de competência , as atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Defensor Público Geral; 

V - fazer publicar os atos pertinentes ao expediente da Defensoria 
Pública; 

VI - controlar, coordenar e zelar a execução dos convênios 
celebrados pela Defensoria Pública com órgãos públicos ou 
entidades. 
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Seção 111 

Do Conselho Superior da Defensoria Pública 
Art. 22 - O Conselho Superior é órgão da Administração Superior. 

incumbindo-lhe zelar pela observância dos princípios institucionais da 
Defensoria Pública. 

Art. 23 - O Conselho Superior é composto pelo Defensor Público 
Geral, pelo Subdefensor Público Geral e pelo Corregedor-Geral , como 
membros natos, por mais seis representantes que estejam há, no 
mínimo, cinco anos na carreira, eleitos pelo voto obrigatório de todos 
os membros da instituição em exercício, e pelos três Defensores 
Públicos mais antigos da Classe Especial. 

§ 1 -O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público Geral , 
respeitadas as exceções previstas nesta lei complementar. 

§ 2° - A eleição dos membros do Conselho Superior, para mandato 
de dois anos, será realizada em escrutínio secreto, votação obrigatória 
e plurinominal , na primeira quinzena do mês de novembro, devendo 
ser convocada com , pelo menos, trinta dias de antecedência. 

§ 3 - O Defensor Público que pretender integrar como membro 
eleito o Conselho Superior da Defensoria Pública deve manifestar-se , 
por escrito, ao Defensor Público Geral, no prazo de cinco dias 
contados do primeiro dia útil subseqüente à convocação da eleição. 

§ 4 - Os Defensores Públicos eleitos para integrar o Conselho 
Superior serão automaticamente substituídos, no caso de vacância , 
pelos suplentes, assim considerados os Defensores Públicos mais 
votados, em ordem decrescente. 

§ 5° - No caso de empate na votação para a eleição dos membros 
do Conselho Superior, será considerado eleito o ma1s antigo na 
carreira. 

§ 6 c - Se os inscritos na eleição não atingirem o número de vagas, 
serão investidos no mandato tantos Defensores Públicos mais antigos, 
integrantes da classe mais elevada, quantos forem necessários para a 
composição do Conselho Superior. 

Art. 24 - O disposto no art. r, § 9°, desta lei complementar aplica-
se à eleição para o Conselho Superior da Defensoria Pública. 

§ 1 o - O membro eleito do Conselho Superior é inelegível para o 
mandato subseqüente, salvo se. na condição de suplente, tiver 
exercido a função por prazo inferior a seis meses. 
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qualquer motivo, deixarem de integrá-lo nessa condição são 
Inelegíveis para o exercício de mandato subseqüente. 

§ 3° - O exercício de cargo de confiança é incompatível com o de 
membro do Conselho Superior. 

§ 4 c - Qualquer membro da Defensoria Pública podera representar à 
Comissão Eleitoral sobre as causas de inelegibilidade prev1stas neste 
artigo, cabendo da decisão recurso para o Conselho Superior, no 
prazo de cinco dias. 

Art. 25 -A ausência injustificada de membro do Conselho Superior a 
três reuniões solenes, ordinárias ou extraordinárias consecutivas. ou a 
cinco alternadas, implicara a perda automática do mandato. 

§ 1 o - O Conselho Supenor apreciará, em cada sessão, as 
justificativas de ausência apresentadas. deliberando. por maiona. 
sobre o acolh1mento destas, na forma do Regulamento Interno. 

§ 2° - Decretada a perda do mandato pelo Presidente do Conselho, 
será convocado o suplente imediato para preenchimento da vaga. 

Art. 26 - A posse e o exercício dos membros do Conselho Superior 
efet1var-se-ão na segunda qu1nzena do mês da ele1ção. em sessão 
solene. 

Art. 27- O Conselho Superior reunir-se-á mensalmente, em sessão 
ordinária, por convocação extraordinaria de seu Presidente ou por 
proposta de um terço de seus membros. 

Parágrafo ún1co - O Conselho Superior se instalará com o mínimo 
de seis membros, e as deliberações serão tomadas por maioria 
simples. respeitadas as exceções prev1stas nesta lei complementar. 

Art. 28- Ao Conselho Superior da Defensoria Pública compete: 
I -exercer o poder normativo no âmb1to da Defensoria Pública; 
11- opinar, por solicitação do Defensor Público Geral, sobre matéria 

pertinente à independência funcional e à autonomia administrativa da 
Defensoria Pública do Estado; 

111 - indicar ao Defensor Público Geral, em lista tríplice, os 
candidatos à promoção por merecimento: 

IV - aprovar a lista de antigüidade dos membros da Defensoria 
Pública e decidir sobre reclamações a ela concernentes. no prazo de 
quinze dias; 

V - recomendar ao Defensor Público Geral a instauração de 



70:-. 
processo administrativo-disciplinar contra Defensores Públicos e 
servidores auxiliares da Defensoria Pública; 

VI - conhecer e julgar recurso contra decisão em processo 
administrativo-disciplinar: 

VIl - dec1d1r sobre pedido de revisão de processo administrativo-
disciplinar; 

VIII -decidir sobre a remoção voluntária dos integrantes da carreira 
de Defensor Público; 

IX - determinar, por voto de dois terços de seus integrantes, a 
remoção ou disponibilidade compulsória de membro da Defensoria 
Pública; 

X -decidir sobre a destituição do Corregedor-Geral, por voto de dois 
terços de seus membros, assegurada ampla defesa; 

XI - deliberar sobre a organização do concurso para ingresso na 
carre1ra e designar os representantes da Defensona Pública que 
integrarão a Comissão de Concurso; 

XII- recomendar correições extraordinárias: 
XIII- aprovar o Plano Geral de Atuação; 
XIV - sugerir ao Defensor Público Geral a edição de recomendação. 

sem caráter v1nculativo, aos órgãos de execução, para o desempenho 
de suas funções; 

XV - deliberar, atendida a necessidade do serviço, sobre a licença 
de membro da Defensoria Pública para freqüentar curso ou seminário 
de aperfeiçoamento ou estudos, no País ou no exterior, evidenciado o 
interesse da instituição; 

XVI -autorizar, em razão de ato excepcional e fundamentado, pelo 
voto de do1s terços de seus Integrantes, o Defensor Público Geral a 
exercer, pessoalmente ou por designação, as funções processuais 
afetas a outro membro da instituição; 

XVII - representar ao Corregedor-Geral sobre a instauração de 
processo administrativo-disciplinar contra membro da Defensoria 
Pública; 

XVIII - opinar sobre o aproveitamento de membro da Defensoria 
Pública em disponibilidade; 

XIX - solicitar ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública 
Informações sobre a conduta e a atuação func1onal de membro da 
instituição, determinando a realização de visitas de inspeção para 
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verificação de irregularidade no serviço, especialmente no caso de 
Inscritos para a promoção ou remoção voluntária; 

XX - conhecer dos relatórios reservados elaborados pela 
Corregedoria-Geral em inspeções e correições. recomendando as 
providências cabíveis ; 

XXI - decidir. em sessão pública e pelo voto de do1s terços de seus 
integrantes, sobre a avaliação e a permanência na carreira dos 
membros da Defensoria Pública em estágio probatóno; 

XXII -determinar a suspensão do exercício funcional de membro da 
Defensoria Pública em caso de verificação de mcapacidade fís1ca ou 
mental ; 

XXIII -aprovar o regulamento de estág1o probatóno elaborado pela 
Corregedona-Geral; 

XXIV - dar posse ao Defensor Público Geral. nos termos do art. 8 
desta lei complementar; 

XXV- aprovar o Regulamento Interno da Defensona Pública; 
XXVI - exercer outras atribuições prev1stas em lei ou no 

Regulamento Interno. 
§ 1 ~ - Salvo disposição em contráno, as deliberações do Conselho 

Superior serão tomadas por maioria de votos abertos e nomina1s. 
presente a maioria de seus membros, cabendo ao seu Presidente o 
voto de qualidade. 

§ 2 - As decisões do Conselho Superior da Defensoria Pública 
serão fundamentadas e publicadas no prazo de cinco dias. exceto nas 
hipóteses legais de s1gilo, sob forma de deliberação. 

§ 3 o - Na indicação à promoção por antigüidade, observar-se-á o 
disposto no art. 61 desta le1 complementar. 

§ 4 o - Na indicação à promoção por merecimento, o processo de 
votação será oral , atendidos os critérios estabelecidos no art. 63 desta 
lei complementar. 

Art. 29 - O integrante do Conselho Superior é considerado impedido 
nos seguintes casos: 

I - quando a deliberação envolver interesse de cõnjuge, parente 
consangüíneo ou afim. em linha reta ou colateral, até o quarto grau, 
inclusive; 

11 -quando for interessado no resultado do julgamento; 
111 -quando não comparecer à sessão de leitura de relatório ou de 
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discussão de matéria em pauta. 

Art. 30 - Considera-se fundada a suspe1çao de parcialidade do 
integrante do Conselho Superior quando: 

I - houver notória inimizade com o interessado no julgamento da 
matéria; 

11 - for parte em processo cível , criminal ou administrativo em que 
funcionou o interessado no julgamento da matéria; 

111- houver motivo de foro íntimo. 
Art. 31 - O impedimento ou a suspeição, salvo por motivo de foro 

mtimo, poderá ser argüido pelo interessado ou por qualquer integrante 
do Conselho Superior, até o início do julgamento. 

§ 1 - Argüido o impedimento ou a suspeição, o Conselho Superior, 
após a oitiva do integrante imputado impedido ou suspeito, decidirá a 
questão de plano. 

§ 2 - O integrante do Conselho Superior poderá alegar o 
impedimento e a suspeição por motivo de foro íntimo, no prazo 
previsto no "caput" deste artigo. 

§ 3° - Serão convocados os suplentes necessários se, em razão de 
impedimento ou suspeição de integrante do Conselho Superior. 
houver prejuízo, por falta de quórum legal , à apreciação de matéria 
em pauta, suspendendo-se, se for o caso, o julgamento. 

Seção IV 
Da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública 

Art. 32 - A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública é órgão de 
fiscalização e orientação da atividade funcional e da conduta dos 
membros e dos servidores da Defensoria Pública. 

Art . 33 - A Corregedoria-Geral é exercida pelo Corregedor-Geral , 
indicado entre os integrantes da classe mais elevada da carreira , em 
lista sêxtupla elaborada pelo Conselho Superior, e nomeado pelo 
Governador do Estado, para mandato de dois anos. 

Art. 34 -Ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública compete: 
I - realizar inspeções e correições funcionais nos Núcleos e nos 

serviços da Defensoria Pública e remeter relatório reservado ao 
Conselho Superior; 

11 - sugerir ao Defensor Público Geral , fundamentadamente, o 
afastamento do Defensor Público que esteja sendo submetido a 
correição, sindicância ou processo administrativo-disciplinar; 
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111 -receber e processar representação contra Defensor Público e 
encaminhá-la, com parecer. ao Conselho Superior; 

IV - propor a instauração de processo administratiVO-disciplinar 
contra Defensor Público e servidor administrativo auxiliar e 
encaminhar a proposição ao Defensor Público Geral: 

V- propor ao Conselho Superior, fundamentadamente, a suspensão 
do estágio probatório do Defensor Público: 

VI - acompanhar a atuação do Defensor Público durante o estág1o 
probatório, mediante avaliação permanente de seu desempenho; 

VIl - propor ao Conselho Superior, fundamentadamente , a 
confirmação do Defensor Público no cargo, até sessenta dias antes do 
térm1no do estágio probatório: 

VI II - propor, fundamentadamente , a exoneração do Defensor 
Público em estág1o probatório, com base em avaliação espec1al, 
procedida por comissão constituída especificamente para esse fim ; 

IX - representar sobre verificação de incapacidade física. mental ou 
moral de membros da Defensona Pública; 

X - integrar como membro nato o Conselho Superior da Defensoria 
Pública; 

XI - baixar instruções, sem caráter vinculativo e no limite de suas 
atribuições, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das 
atividades da Defensoria Pública, bem como à independência 
funcional de seus membros; 

XII -manter atualizados os assentamentos funcionais e os registros 
estatísticos de atuação dos membros da Defensoria Pública, 
especialmente para efeito de aferição de merecimento, neles devendo 
constar: 

a) os pareceres da Corregedona-Geral , inclusive o previsto no art. 
52 desta lei complementar, e a decisão do Conselho Superior sobre o 
estagio probatório; 

b) as observações feitas em inspeções e corre1ções: 
c) as penalidades disciplinares aplicadas; 
XIII -oferecer ao Conselho Superior da Defensoria Pública, quando 

da composição de listas tríplices para promoção, os assentamentos 
sobre a vida funcional dos Defensores Públicos que satisfaçam o 
requisito de interstício, ass1m como outras Informações consideradas 
necessárias; 
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XIV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo 
Defensor Público Geral ou pelo Conselho Superior da Defensoria 
Pública; 

XV - encaminhar ao Defensor Público Geral o processo 
administrativo-disciplinar afeto à decisão deste; 

XVI - apresentar, quando requisitado pelo Defensor Público Geral, 
relatório estatístico sobre as atividades dos órgãos de atuação; 

XVII - prestar ao Defensor Público informações de caráter pessoal e 
func1onal. assegurando-lhe o direito de acesso, retificação e 
complementação dos dados; 

XVIII - requisitar informações, exames. penc1as, documentos. 
diligências, certidões, pareceres técnicos e informações 
indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; 

XIX- elaborar o regulamento do estágio probatório; 
XX - propor ao Defensor Público Geral e ao Conselho Superior a 

expedição de instruções e outras normas administrativas, sempre que 
necessário ou conveniente ao serviço; 

XXI - convocar Defensores Públicos para deliberação sobre matéria 
administrativa ou de interesse da instituição; 

XXII - desempenhar outras atribuições previstas em lei ou no 
Regulamento Interno da Defensoria Pública. 

Parágrafo único - As anotações que importem demérito serão 
lançadas no assentamento funcional , após prévia ciência do 
interessado, permitindo-se a retificação, na forma prevista no art. 124 
desta lei complementar. 

Art. 35 - O Corregedor-Geral poderá ser destituído do cargo por 
deliberação do Conselho Superior, nos casos de abuso de poder, 
conduta incompatível, grave omissão nos deveres do cargo, 
assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada com 
reclusão, em decisão judicial transitada em julgado. 

Parágrafo único - O Conselho Superior decidirá, por maioria de 
votos, pela admissibilidade da representação para a destituição do 
Corregedor-Geral. nos casos previstos no "caput" deste artigo, desde 
que formulada pelo Defensor Público Geral , por um terço de seus 
integrantes ou por um décimo dos membros da Defensoria Pública em 
atividade. 

Art. 36 - Autorizada a proposta de destituição do Corregedor-Geral , 



o Conselho Superior. em sessão presidida pelo Defensor Público 
Geral, constituirá, em votação secreta, comissão processante . 
integrada por três Defensores Públicos de Classe Espec1al , cabendo a 
Presidência ao mais antigo nesta classe. 

§ 1 o - O Corregedor-Geral da Defensona Pública será cientificado, 
no prazo de dez dias, da aprovação da proposta de destituição, 
podendo, em quinze dias, apresentar defesa por escrito, 
pessoalmente ou por procurador, e requerer produção de provas. 

§ 2° - Não sendo apresentada defesa, o Presidente da comissão 
processante nomeará procurador para fazê-la no prazo de quinze 
dias. 

§ 3 - Findo o prazo conced1do à defesa. o Presidente da com1ssão 
processante designará, nos dez dias subseqüentes, a data para 
instrução e julgamento. 

§ 4 -Na sessão de instrução e julgamento. presidida pelo Defensor 
Público Geral, após a leitura do relatório da comissão processante. o 
Corregedor-Geral , pessoalmente ou por procurador, terá trinta minutos 
para produzir defesa oral, deliberando, em seguida, o Conselho 
Superior, pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros. 

§ 5° - A presença na sessão de instrução e julgamento será limitada 
aos membros do Conselho Superior. ao Corregedor-Geral e ao seu 
procurador. 

§ 6° - A sessão poderá ser suspensa por uma vez, pelo prazo 
máximo de dez dias, para a realização de diligência requenda pelo 
Corregedor-Geral ou por seu procurador, bem como por qualquer 
membro do Conselho Superior, desde que reputada, por ma1oria de 
votos, imprescindível ao esclarecimento dos fatos . 

Art. 37 - Rejeitada a proposta de destituição ou não atingida a 
votação prevista no § 4 do art. 36 desta lei complementar, o 
Presidente da sessão determinará o arquivamento dos autos do 
procedimento. 

Art. 38 - Aprovada a destituição, o Defensor Público Geral fará 
publicar, no órgão oficial dos Poderes do Estado. em quarenta e o1to 
horas, o inteiro teor da decisão proferida, da qual não caberá recurso. 

Parágrafo único - O Presidente da sessão. em cinco dias. 
encaminhará os autos ao Governador do Estado. para que proceda à 
exoneração do Corregedor-Geral da Defensoria Pública, no prazo de 
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quinze dias contados de seu recebimento. 

Art. 39 - Destituído o Corregedor-Geral da Defensoria Pública, 
proceder-se-á na forma determinada no art. 36 desta lei 
complementar. 

Art. 40- O Corregedor-Geral ficará afastado de suas funções: 
I - após o trânsito em julgado da decisão judicial condenatória em 

caso de prática de infração penal , cuja sanção cominada seja de 
reclusão; 

11 - no procedimento de destituição. desde a aprovação do pedido 
de autorização pelo Conselho Superior, na forma prevista no art. 35, 
parágrafo único, desta lei complementar, até a decisão final. 

Parágrafo único - O período de afastamento contará como de 
exercício do mandato. 

CAPÍTULO 111 

Dos Órgãos de Atuação 
Seção I 

Das Defensorias Públicas do Estado 
Art. 41 - É obrigatória a instalação de Defensoria Pública em todas 

as comarcas do Estado. 
Art. 42 - Nas Defensorias Públicas com mais de um cargo de 

Defensor Público, haverá um Defensor Público como Coordenador e 
seus substitutos, designados pelo Defensor Público Geral, 
competindo-lhes, sem prejuízo de suas funções institucionais e outras 
fixadas pelo Conselho Superior, especialmente: 

I - coordenar as atividades desenvolvidas pelos Defensores 
Públicos que atuem em sua área de competência; 

11 - sugerir ao Defensor Público Geral providências para o 
aperfeiçoamento das atividades institucionais em sua área de 
competência: 

111 - remeter, semestralmente, ao Corregedor-Geral relatório das 
atividades desenvolvidas em sua área de competência; 

IV - promover reuniões mensais internas para a fixação de 
orientações, sem caráter vinculativo, e para deliberação sobre matéria 
administrativa, com comparecimento obrigatório, salvo motivo 
justificado; 

V - dar posse e exercício aos auxiliares administrativos nomeados 
pelo Defensor Público Geral; 



VI - organ1zar os serviços auxiliares, distribuindo tarefas e 
fiscalizando os trabalhos executados; 

VIl - presidir, mediante des1gnação do Defensor Público Geral, 
processo administrativo-disciplinar relativo a infrações funcionais dos 
seus servidores: 

VIII - fiscalizar a distribuição eqüitativa dos autos ou outro 
expediente em que deva funcionar Defensor Público; 

IX - representar a Defensona Pública nas solenidades of1ciais, em 
sua área de atuação: 

X - encaminhar aos órgãos da Administração Superior da 
Defensoria Pública sugestões para o aprimoramento dos serviços e 
solicitar os recursos necessanos ao desenvolvimento de suas 
atividades; 

XI - solicitar ao Defensor Público Geral a des1gnação de estagianos. 
mediante requenmento de qualquer de seus integrantes: 

XII - encaminhar à Defensoria Pública Geral sugestões para a 
elaboração do Plano Geral de Atuação da Defensoria Pública; 

XIII - redistribuir, em caso de afastamento, os pedidos e os 
processos. modificando-lhes a onentação, se necessario; 

XIV - prestar ao Defensor Público Geral e ao Corregedor-Geral 
todas as informações pertinentes às atividades da Defensoria Pública 
em sua área de atuação; 

XV - receber reclamações contra a atuação de Defensores Públicos 
e encaminhá-las à consideração do Corregedor-Geral ; 

XVI - propor, fundamentadamente, e promover, se aprovada, a 
implantação de Núcleos da Defensona Pública. mesmo em ba1rros ou 
regiões, visando à desconcentração dos serviços da instituição; 

XVII - estabelecer relacionamento com os órgãos do Ministéno 
Público e do Poder Judiciário. com a finalidade de solucionar casos 
que lhe estejam afetos: 

XVII I - sugenr e encaminhar a celebração de convênio ou ajuste 
com entidade pública ou privada, visando à melhoria e à expansão 
dos serviços da Defensoria Pública e. se Implantado. exercer a 
coordenação e o controle da sua execução na respectiva área de 
competência: 

XIX - solicitar à Corregedona-Geral da Defensona Pública a 
realização de correições extraordinárias, sempre que necessário, 



dando-se delas ciência ao Defensor Público Geral: 
XX - elaborar boletim e mapas estatísticos de processos, ações e 

atendimentos prestados, para efeito de relatórios periódicos; 
XXI - estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de 

execução que atuem na mesma área de atividade e tenham 
atribuições comuns; 

XXII - remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos ligados à 
sua atividade; 

XXIII - estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou 
órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins; 

XXIV - organizar a biblioteca e o arquivo geral da Defensoria 
Pública, recolhendo e classificando as cópias de trabalhos elaborados 
pelos integrantes, bem como o material legislativo, doutrinário e 
jurisprudencial de interesse; 

XXV - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo 
Defensor Público Geral. 

§ 1 - O Coordenador exercerá suas atribuições pelo período de um 
ano, permitida uma recondução. 

§ 2 - As funções de Defensor Público Coordenador serão 
consideradas para apuração de mérito na ocasião da promoção. 

§ 3 - As funções de que trata este artigo poderão ser delegadas a 
outro Defensor Público, mediante comunicação ao Defensor Público 
Geral. 

Art. 43 - As Defensorias Públicas poderão ser agrupadas em 
regiões, sob a coordenação de um Defensor Público, nos termos do 
Regulamento Interno. 

Seção 11 
Dos Núcleos da Defensoria Pública 

Art. 44 - Os Núcleos da Defensoria Pública são compostos de 
Defensores Públicos e dos serviços auxiliares necessários ao 
desempenho das funções. 

§ 1 o - Em cada Núcleo, servirá pelo menos um membro da 
Defensoria Pública. 

§ 2 - Os Núcleos serão especializados, podendo ser judiciais ou 
extrajudiciais, observado o disposto no Regulamento Interno. 

§ 3" - A criação, a modificação e a extinção dos Núcleos serão 
fixadas mediante proposta do Defensor Público Coordenador 
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aprovada pelo Defensor Público Geral. 

§ 4~ - O Regulamento Interno disporá sobre os critérios de d1v1são 
dos serv1ços dos Nucleos. 

CAPÍTULO IV 
Dos Órgãos de Execução 

Seção Única 
Dos Defensores Públicos 

Art. 45 - Aos Defensores Públicos do Estado incumbe o 
desempenho das funções de orientação, postulação e defesa dos 
direitos e interesses dos necessitados, cabendo-lhes especialmente: 

I - tentar a composição amigável das partes antes de promover a 
ação. quando julgar conven1ente: 

11 - postular a concessão de gratuidade de JUstiça para os 
necessitados. na forma da lei; 

111 - praticar os atos inerentes à postulação e à defesa dos dire1tos 
dos necessitados. providenciando para que os feitos tenham normal 
tram1tação e, quando cabível, Interpor recurso para qualquer grau de 
jurisdição; 

IV - defender, nos processos criminais. o réu que não tenha 
defensor constituído, o revel inclusive: 

V- patrocinar ação penal pnvada e a subsidiána da pública: 
VI -patrocinar ação civil e ação civil "ex delicto··; 
VIl- patrocinar defesa em ação penal; 
VIII - patrocinar defesa em ação civil e reconvir; 
IX - exercer a defesa da criança e do adolescente. em especial nas 

hipóteses previstas no art. 227 da Constituição da República; 
X - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral o contraditóno e a ampla 
defesa, com recursos e me1os a ela inerentes; 

XI -patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado: 
XII- atuar nos Ju1zados Espec1a1s: 
XI II - exercer a função de Curador de Ausentes e Especial , salvo 

quando a lei a atribuir expressamente a outrem; 
XIV - representar ao Ministério Público em caso de sevícias ou 

maus-tratos à pessoa do defendendo: 
XV - atuar nos estabelecimentos policiais e penitenciános, v1sando a 

assegurar à pessoa, em qualquer circunstância. o exercício dos 
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direitos e das garantias individuais; 

XVI - requerer a transferência de preso para local adequado, 
quando necessário; 

XVII - diligenciar as medidas necessárias ao assentamento de 
registro civil de nascimento de criança ou adolescente; 

XVIII - supervisionar e fiscalizar, sob a coordenação dos órgãos 
superiores, o desempenho do estagiário designado para seu auxiliar 
nos serviços forenses, avaliando-o, ao final do estágio, na forma do 
regulamento; 

XIX - exercer, mediante designação do Defensor Público Geral, a 
Coordenadoria de Núcleo da Defensoria Pública e outros cargos de 
confiança da instituição; 

XX - integrar comissão de processo administrativo-disciplinar; 
XXI - requisitar a instauração de inquérito policial e diligências 

necessárias à apuração de crime de ação penal pública; 
XXII - patrocinar ação civil pública, nos termos da lei ; 
XXIII- patrocinar ação popular, mandado de injunção e mandado de 

segurança; 
XXIV - exercer outras atribuições definidas em lei ou ato normativo, 

desde que afetas à sua área de atuação. 
Parágrafo único - O Defensor Público Geral poderá designar outro 

Defensor Público para atuar em feito determinado de atribuição do 
titular, com a concordância deste. 

TÍTULO IV 
Do Pessoal e da Carreira de Defensor Público 

CAPÍTULO I 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 46 - O quadro de carreira da Defensoria Pública é integrado por 
novecentos e dezoito cargos efetivos distribuídos em classes na forma 
do Anexo desta lei complementar. 

Parágrafo único - O provimento dos cargos previstos no ··caput" 
deste artigo fica condicionado à observância das condições 
estabelecidas pela Lei Complementar Federal no 101 , de 4 de maio de 
2000, e pela lei orçamentária anual. 

Art. 47 - As promoções na carreira da Defensoria Pública serão 
precedidas da adequação da lista de antigüidade aos critérios de 
desempate estabelecidos nesta lei complementar. 
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CAPÍTULO 11 

Do Ingresso na Carreira 
Art. 48 - O ingresso na carreira de Defensor Público, no cargo de 

Defensor Público Substituto. dar-se-á med1ante aprovação em 
concurso público de provas e títulos, observada a ordem de 
classificação. 

Seção I 
Da Nomeação. da Posse e do Exercício 

Art. 49 - O candidato aprovado no concurso de ingresso na carreira 
será nomeado para o cargo de Defensor Público Substituto. com as 
prerrogativas, as vedações. os impedimentos. o subs1d1o e as 
vantagens de caráter indenizatório do Defensor Público de Primeira 
Classe, respeitada a ordem de classificação e o número de vagas 
existentes. 

Art. 50 - O candidato nomeado tomará posse, com imediato 
exercício, no prazo de trinta d1as contado da data da nomeação, 
prorrogável, por igual período, mediante requerimento dirigido ao 
Defensor Público Geral. 

§ 1 o - O candidato será empossado perante o Conselho Superior. 
em sessão extraordinária. 

§ 2u - O candidato nomeado apresentará declarações de bens 
relativas aos dois últimos exerc1cios f1sca1s e, no ato da posse, 
prestará o compromisso de desempenhar, com retidão, as funções do 
cargo e de cumprir a Constituição e as leis. 

§ 3° - O candidato nomeado que não comparecer à posse prevista 
no "caput" deste artigo será empossado na forma disposta no art. 9 . 
XX, desta le1 complementar. 

§ 4° - Caso a posse não ocorra no prazo previsto por ausência do 
nomeado, a nomeação caducará automaticamente, e será decretada 
a perda do cargo em ato do Defensor Público Geral. 

§ su - O candidato aprovado poderá renunc1ar à nomeação 
antecipadamente ou até o termo final do prazo de posse . caso em 
que. optando, será deslocado para o último lugar da lista de 
classificados. 

§ 6° - O Defensor Público em estágio probatóno exercerá suas 
funções em qualquer órgão de atuação no Estado. 

Seção 11 
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Do Estágio Probatório 

Art. 51 - O Defensor Público Substituto, a contar da data em que 
entrar em exercício, submeter-se-á a estágio probatório pelo prazo de 
três anos, durante o qual será avaliada, em caráter permanente, pela 
Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, a conveniência da 
permanência e da confirmação na carreira. 

§ 1 - Na avaliação de que trata o "caput" deste artigo, serão 
observadas: 
I- a idoneidade moral no âmbito pessoal , profissional e familiar; 
11- a conduta compatível com a dignidade do cargo; 
111 - a dedicação e a exação no cumprimento dos deveres e das 

funções do cargo; 
IV- a eficiência, a pontualidade e a assiduidade no desempenho de 

suas funções: 
V - a presteza e a segurança nas manifestações processuais; 
VI -as referências em razão da atuação funcional; 
VIl - a publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos, 

premiação obtida inclusive: 
VIII - a atuação em órgão de atuação da Defensoria Pública que 

apresente dificuldade no exercício das atribuições; 
IX- a contribuição para a melhoria dos serviços da instituição; 
X - a integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do 

cargo; 
XI - a freqüência a cursos de aperfeiçoamento. 
§ 2 - Durante o triênio a que se refere este artigo, a atuação do 

membro da Defensoria Pública será, ainda, acompanhada e avaliada 
pela Corregedoria-Geral , por meio de inspeções, correições, análise 
de trabalhos remetidos e outros meios a seu alcance. 

§ 3 - A permanência na carreira e a confirmação como membro da 
Defensoria Pública serão deliberadas pelo Conselho Superior, na 
forma desta lei complementar. 

Art. 52 - O Corregedor-Geral da Defensoria Pública, para os fins do 
disposto no art. 28, inciso XXI, designará uma comissão para 
acompanhamento e avaliação individual de estágio probatório do 
membro da Defensoria Pública. 

§ 1 - A comissão de que trata o "caput'' será composta pelo 
Corregedor-Geral, que a presidirá, e por, pelo menos, dois Defensores 
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Públicos em exercício há mais de cinco anos. 
§ 2° - Durante o período de estágio probatório. será aprofundada a 

investigação relativa aos aspectos moral , pessoal. profissional e 
familiar do membro da Defensoria Pública, valendo as conclusões 
como subsídio para a decisão do Conselho Superior da Defensoria 
Pública. 

§ 3" - O membro da Defensoria Pública encaminhará à com1ssão 
relatórios trimestrais de atividades, Instruídos com peças jurídicas, 
abrangendo as diversas áreas de atuação. na forma que dispuser o 
Regulamento Interno. 

§ 4 o - O Corregedor-Geral e a comissão des1gnada poderão 
requisitar ao membro da Defensona Pública em estag1o probatono 
cópias de trabalhos referidos nos relatórios trimestrais e não 
encaminhados. 

Art. 53 - O Corregedor-Geral da Defensona Pública podera, a 
qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação dos membros da 
comissão. impugnar, fundamentadamente , a permanência do 
Defensor Público na carreira. 

§ 1 o - O interessado será intimado pessoalmente para, em dez dias. 
oferecer alegações e produzir provas. observado o disposto nos arts. 
28, inciso XXI. 54, parágrafo único, 55 e 5~. §§ 1 , 2 e 3 . desta le1 
complementar. 

§ 2° - Não sendo encontrado ou havendo fundada suspeita de 
ocultação, a intimação far-se-á por meio de publicação no órgão oficial 
dos Poderes do Estado. 

§ 3° - Acolhida a impugnação pelo Conselho Supenor, o Defensor 
Público será exonerado por ato do Defensor Público Geral, cabendo 
da decisão recurso ao Conselho Superior, no prazo de cinco d1as. 

§ 4° - Rejeitada a impugnação, o membro da Defensoria Pública 
permanecerá em estágio probatório. na forma desta lei complementar. 

§ se - Não sendo impugnado o estágio probatório, o Corregedor-
Geral designado para presidir a comissão poderá sugerir ao Defensor 
Público Geral, até cento e vinte dias antes do térmmo do estágio 
probatório, a confirmação do membro da Defensona Pública na 
carreira, servindo a manifestação como subsídio ao Conselheiro 
des1gnado, nos termos do art. 55, § 2 , desta lei complementar. 

Art. 54 - Fica suspenso, até o definitivo julgamento. o período de 



estágio probatório do membro da Defensoria Pública no caso de 
impugnação à sua permanência na carreira. 
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Parágrafo único - O Defensor Público Substituto somente poderá 
afastar-se do exercício do cargo por motivo de férias ou licença para 
tratamento de saúde. caso em que o estágio não se suspende. 

Seção 111 
Da Confirmação na Carreira 

Art. 55 - A conveniência da confirmação na carreira do Defensor 
Público em estágio probatório será examinada por integrante do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, designado mediante a 
distribuição dos relatórios . 

§ 1 - O Corregedor-Geral , até noventa dias antes do término do 
estágio probatório, apresentará ao Conselho Superior relatório da 
atuação do Defensor Público Substituto. emitindo parecer sobre sua 
confirmação. 

§ 2° - O Conselheiro designado proporá a confirmação ou não do 
Defensor Público na carreira até sessenta dias antes do término do 
estágio probatório, em exposição fundamentada e instruída com os 
documentos necessários. 

Art. 56 - Caso o Conselheiro designado, com base em avaliação 
especial realizada pela comissão de que trata o art. 52 desta lei 
complementar, proponha ao Conselho Superior a exoneração do 
Defensor Público em estágio probatório, terá este dez dias para 
oferecer alegações e provas. 

§ 1" - O interessado será intimado pessoalmente, e, não sendo 
encontrado ou havendo fundada suspeita de ocultação, será a 
intimação efetivada por meio de publicação no órgão oficial dos 
Poderes do Estado. 

§ 2 - O Conselho Superior, na primeira reunião subseqüente, 
decidirá sobre a proposta de exoneração pelo voto de dois terços de 
seus membros. 

§ 3° - Quando o Conselho Superior decidir pela não-confirmação do 
Defensor Público no cargo, ou não havendo defesa, o Defensor 
Público Geral procederá a sua exoneração. 

Art. 57 - Ficam suspensos, automaticamente, até o definitivo 
julgamento. o exercício funcional e o período de estágio probatório do 
Defensor Público Substituto, quando houver impugnação pelo 



Conselheiro designado. 
§ 1 - Propondo o Conselheiro a confirmação na carre1ra do membro 

da Defensoria Pública, suspende-se, automaticamente , o período de 
estágio probatório, até o definitivo julgamento pelo Conselho Superior 
da Defensoria Pública. 

§ 2 - O tempo de suspensão do exercício funcional será contado 
para todos os efe1tos legais, em caso de conf1rmação. 

§ 3 - Se a decisão for pela confirmação. compete ao Defensor 
Público Geral expedir o respectivo ato declaratório, no qual constara a 
sua nova condição como Defensor Público de Classe I. além da 
titularidade no órgão de atuação em que est1ver exercendo as suas 
atnbuições, salvo se neste existir titular, a1nda que licenciado ou 
afastado. 

§ 4 - Caso o Defensor Público confirmado não puder ser 
t1tularizado em seu órgão de atuação, será designado para exercer as 
suas atribuicões em outro órgão. 

. CAPÍTULO 111 
Da Carre1ra e dos Cargos 

Art. 58- A carreira de Defensor Público estável é constituída de três 
classes, denominadas: 

I - Defensor Público de Primeira Classe- inicial ; 
11 - Defensor Público de Segunda Classe - mtermediána; 
111 -Defensor Público de Classe Especial- final. 
Parágrafo único - O quantitativo de cargos de Defensores Públicos 

é o constante no Anexo desta lei complementar. 
CAPÍTULO IV 

Da Vacância e das Formas de Provimento Denvado 
Seção I 

Dispos1ções Preliminares 
Art. 59 - O Defensor Público Geral fará publicar. no órgão oficial dos 

Poderes do Estado, edital para prov1mento de vaga existente. 
Parágrafo único - O Regulamento Interno disciplinará os requisitos 

do ed1tal de promoção ou remoção e os criténos de votação, 
observado o disposto nesta lei complementar. 

Seção 11 
Da Promoção 

Art. 60 - A promoção na carre1ra de Defensor Público será efetivada 
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por ato do Defensor Público Geral , atendidos. alternadamente, os 
critérios de antigüidade e merecimento, observando este a lista 
tríplice, decorrido o interstício de três anos de efetivo exercício na 
classe. 

§ 1 o - Na promoção por merecimento de que trata o ··caput" deste 
artigo, o Defensor Público Geral levará em consideração a eficiência e 
a produtividade no exercício das atribuições inerentes ao cargo. 

§ 2° - Dispensar-se-á o prazo de interstício previsto no '·caput" deste 
artigo se não houver quem preencha tal requisito. ou se quem o 
preencher não se inscrever para a promoção. 

Subseção I 
Da Antigüidade 

Art. 61 - A antigüidade, para efeito de promoção, será determinada 
pelo tempo de efetivo exercício na classe. independentemente de 
inscrição, importando interrupção de contagem de tempo o 
afastamento ou a licença do cargo, salvo por motivo de: 
I- férias ; 
11- licença: 
a) para tratamento de saúde; 
b) por motivo de doença em pessoa da família; 
c) à gestante; 
d) paternidade; 
e) em caráter especial ; 
f) para casamento; 
g) por luto; 
111 - período de trânsito ; 
IV- prestação de serviço militar e outros obrigatórios por lei; 
V- exercício de mandato eletivo ou da entidade de classe : 
VI - exercício, no âmbito da Defensoria Pública, de cargos em 

comissão ou função de assessoria; 
VIl - outros casos previstos em lei. 
Art. 62 - Ocorrendo empate na classificação por antigüidade, terão 

preferência, sucessivamente: 
I -o que for mais antigo na carreira da Defensoria Pública; 
li- o que tiver mais tempo de serviço público estadual ; 
111 - o que tiver mais tempo de serviço público; 
IV - o que tiver obtido melhor classificação no concurso para 



ingresso na carreira; 
V -o que tiver mais idade. 

Subseção 11 
Do Merecimento 

Art. 63 - Podera concorrer a promoção por merecimento o membro 
da Defensoria Pública que: 

I - requeira sua inscrição no prazo de qumze d1as a contar da 
publicação, no órgão oficial dos Poderes do Estado, do aviso de 
existência de vaga, constando no requerimento estar com o serviço 
em dia; 
li- não esteja em disponibilidade cautelar ou decorrente de punição: 
111 - não tenha sofrido penalidade disciplinar nos doze meses 

anteriores à formação da lista nem esteja submetido a processo 
disciplinar ou administrativo: 

IV - não esteja respondendo a ação penal por infração cuja sanção 
cominada seja de reclusão nem esteja cumprindo pena: 

V- não se tenha afastado do exercício das funções nos últimos dois 
anos. ou a ele retornado nos últimos seis meses, ressalvadas as 
hipóteses relacionadas nos incisos do art. 61 desta le1 complementar; 

VI - não tenha dado causa. injustificadamente, a ad1amento de 
audiência, no período de doze meses anteriores ao ped1do, e ass1m o 
declarar expressamente no requerimento de inscrição; 

VIl - não esteja em estágio probatório. 
Art. 64 - A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice 

para cada vaga, elaborada pelo Conselho Superior da Defensoria 
Pública, em sessão aberta e com voto oral. 

§ 1" - Serão incluídos na lista tríplice os nomes votados pela maioria 
absoluta, realizando-se tantos escrutmios quantos necessários. 

§ 2° - A lista de promoção por merecimento poderá conter menos de 
três nomes, se não houver remanescente da classe com o requisito do 
interstício. 

§ 3° - A lista tríplice será acompanhada do histórico funcional dos 
candidatos, com a indicação dos votos obtidos. o escrutínio e a 
menção de entradas em listas anteriores. 

§ 4° - É obngatória a promoção por merecimento do membro da 
Defensoria Pública que figurar na lista pela terceira vez consecutiva 
ou pela quinta vez alternada. 
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§ 5'" - Em caso de haver mais de um candidato à promoção 

compulsória. o desempate far-se-á pelo critério estabelecido no art. 62 
desta lei complementar. 

Art. 65 - O Conselho Superior fixará os critérios para aferição do 
merecimento, considerando especialmente: 

I - o aprimoramento intelectual e cultural em cursos de 
aperfeiçoamento de natureza jurídica. promovidos pela Defensoria 
Pública ou por estabelecimento de ensino superior oficialmente 
reconhecido, compreendendo, necessariamente . as seguintes 
atividades: 

a) apresentação de trabalho escrito sobre assunto de relevância 
jurídica; 

b) defesa oral do trabalho que tenha sido aceito por banca 
examinadora; 

11 - a contribuição à organização e à melhoria dos serviços da 
Defensoria Pública. 

Art. 66 - Serão observados, além dos requisitos legais para a 
promoção, os seguintes critérios: 

I - operosidade, assiduidade e dedicação ao exercício do cargo; 
11 - presteza e segurança nas manifestações processuais; 
111- condutas pública e particular ilibadas; 
IV - conceito atribuído aos assentamentos funcionais , na forma do 

Regulamento Interno; 
V- referências em razão da atuação funcional; 
VI - publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos e 

premiação obtida; 
Vil -atuação em Núcleo que apresente dificuldade ao exercício das 

atribuições; 
VIII - contribuição à melhoria dos serviços da instituição e do 

Núcleo. 
Art. 67 - O Defensor Público Geral promoverá, no prazo de quinze 

dias contados do recebimento do expediente, os indicados à 
promoção por antigüidade ou por merecimento. 

Parágrafo único - A promoção realizada após o prazo fixado neste 
artigo retroagirá ao dia seguinte de seu vencimento. 

CAPÍTULO V 
Da Inamovibilidade e da Remoção 
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Art. 68 - Os membros da Defensoria Pública são inamovíveis. 

salvo se apenados com remoção compulsória, na forma desta lei 
complementar. 

Art. 69 - A remoção será voluntária ou por permuta. sempre entre 
membros da mesma classe. 

Art. 70 - A remoção compulsória somente sera aplicada com prévio 
parecer do Conselho Superior, assegurada ampla defesa em processo 
administrativo-disciplinar. 

Art. 71 - A remoção voluntária far-se-a mediante requerimento 
apresentado ao Defensor Público Geral nos quinze dias seguintes à 
publicação, no órgão oficial dos Poderes do Estado, do ed1tal do av1so 
da existência da vaga. 

§ 1 - Findo o prazo fixado no ··capuf deste art1go e havendo ma1s 
de um candidato a remoção, será removido o mais antigo na classe. e, 
ocorrendo empate, sucessivamente, o mais antigo na carre1ra, no 
serviço público do Estado, no serv1ço público em geral , o mais idoso e 
o mais bem classificado no concurso para ingresso na Defensoria 
Pública. 

§ 2 - A remoção precederá o preenchimento da vaga por 
promoção. 

§ 3° - Dar-se-á a remoção voluntária , independentemente de vaga, 
para acompanhar cônjuge ou companhetro ocupante de cargo públtco 
efetivo, nos termos do Regulamento Interno. 

Art. 72 - A remoção por permuta será concedida mediante 
requerimento do interessado, atendida a conveniência do serviço. 

§ 1 - A remoção por permuta somente será deferida após um ano 
de exercício como Defensor Público de Primetra Classe. 

§ 2° - Presume-se inconveniente ao serviço a remoção por permuta 
quando um dos Defensores Públicos estiver as vésperas de 
aposentadoria ou de exoneração do cargo a pedido. 

§ 3 - Na ocorrência do previsto no § 2~ deste artigo, o Conselho 
Superior revogará a remoção por permuta, sem prejuízo de 
penalidade disciplinar. 

§ 4" - O ato de remoção é de competência do Defensor Público 
Geral. 

TÍTULO V 
Das Garanttas e das Prerrogattvas 



CAPÍTULO I 
Das Garantias 

Art. 73- O Defensor Público goza das seguintes garantias: 
I - independência funcional no desempenho de suas atribuições; 
11 - inamovibilidade; 
111 - irredutibilidade de subsídio, fixado nos termos da Constituição 

da República; 
IV- estabilidade, nos termos desta le1 complementar. 
§ 1 c - O membro da Defensoria Pública confirmado no cargo nos 

termos do art. 57, § 3 , desta lei complementar somente poderá ser 
demitido em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou em 
procedimento administratiVO-diSCiplinar. assegurada a ampla defesa. 
em qualquer hipótese. 

§ 2° - Em caso de extinção do órgão de execução, mudança da 
sede do Núcleo de atuação ou da comarca , será facultada ao 
Defensor Público a remoção para outro Núcleo ou comarca. ou 
obtenção de disponibilidade com subsídio proporcional ao tempo de 
serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo, e a 
contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse. 

CAPÍTULO 11 
Das Prerrogativas 

Art. 74 - São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública no 
exercício de suas atribuições: 

I - receber intimação pessoal em qualquer processo ou grau de 
JUrisdição, mediante entrega dos autos com vista, contando-se-lhe em 
dobro todos os prazos; 

11 - não ser preso senão por ordem judicial escrita, salvo em 
flagrante. caso em que a autoridade fará imediatamente comunicação 
oral ao Defensor Público: 

111 - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado-
Maior, com instalações e comodidades condignas e com privacidade, 
e, após sentença condenatóna transitada em julgado, ser recolhido 
em dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser 
cumprida a pena; 

IV- comunicar-se, pessoal e reservadamente . com seus assistidos, 
mesmo sem designação, quando estes se acharem presos; 

V - ter v1sta pessoal dos processos judiciais, em cartório ou na 



repart1ção competente, fora dos cartórios e das secretarias, 
ressalvadas as vedações legais, ou retirá-los pelos prazos legais; 

VI -examinar autos de processos, em andamento ou findos ; 
VIl - examinar, em qualquer repartição policial , mesmo sem 

designação, autos de flagrante e de Inquérito, f1ndos ou em 
andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças 
e tomar apontamentos; 

VII I - manifestar-se em autos administrativos ou jud1ciais por meio 
de cota, com assinatura devidamente identificada; 

IX - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes, civis e 
militares, exames, certidões, perícias, vistorias. diligências. processos. 
documentos, informações, esclarecimentos e prov1dênc1as; 

X - receber, no prazo de quarenta e oito horas. cop1a dos autos de 
pnsão em flagrante ratificados. em que o conduzido não tenha sido 
assistido por advogado; 

XI - representar a parte em feito administrativo ou judicial, 
independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais 
a lei exija poderes especiais, em qualquer grau de jurisdição; 

XII - validar, para o efeito de instrução processual. cópias de 
documentos originais devidamente conferidos; 

XIII - expedir notificação para o fiel desempenho de suas 
atribuições; 

XIV - deixar de patrocinar ação quando ela for manifestamente 
incabível ou inconveniente aos Interesses da parte sob seu patrocínio, 
comunicando o fato ao Defensor Público Geral, com as razões de seu 
procedimento; 

XV - receber o mesmo tratamento reservado aos magistrados, aos 
membros do Ministério Público e aos demais titulares de cargos das 
funções essenciais a Justiça; 

XVI - ser ouvido como testemunha em qualquer processo ou 
procedimento, em dia, hora e local previamente ajustados com a 
autoridade competente; 

XVII - usar insígnias e vestes talares privativas da Defensoria 
Pública. de acordo com os modelos of1c1ais aprovados no 
Regulamento Interno; 

XVIII - ter carte1ra de identidade funcional , expedida pela própria 
instituição, conforme modelo aprovado pelo Defensor Público Geral , 



de uso obrigatório no exercício de suas atividades. 
TÍTULO VI 

Do Subsídio 
CAPÍTULO I 

Do Subsídio e das Vantagens 
Seção Única 

Dos Cargos de Provimento Efetivo da Carreira 
Art. 75 - O subsídio do membro da Defensoria Pública é fixado nos 

termos dos arts. 39, § 4°, e 135 da Constituição da República, 
mediante lei de iniciativa do Governador do Estado. 

Parágrafo único - Até a publicação da lei de que trata o '·caput" 
deste artigo, fica mantida a remuneração vigente do Defensor Público, 
constituída de vencimentos, adicionais e gratificações. previstos em 
leis específicas, e as seguintes vantagens: 

I - ajuda de custo para despesas de transporte e mudança; 
11- salário-família; 
111 - diárias; 
IV- representação; 
V- gratificação pela prestação de serviço especial; 
VI - gratificação pelo efetivo exercício em comarca de difícil acesso, 

assim definido pela lei de organização judiciária; 
VIl- gratificação especial de Natal: 
VIII- um terço da remuneração, em razão de férias. 

CAPÍTULO 11 
Dos Direitos 

Seção I 
Disposições Preliminares 

Art. 76 - Além do subsídio a ser estabelecido em lei , são 
assegurados aos membros da Defensoria Pública os seguintes 
direitos: 

I - férias e férias-prêmio; 
li - licenças e afastamentos; 
111- aposentadoria; 
IV- direito de petição. 
Art. 77 - São considerados como de efetivo exercício, para todos os 

efeitos legais. os dias em que o membro da Defensoria Pública estiver 
afastado de suas funções em razão de: 



I - licença prevista nesta lei complementar; 
l i - férias; 
111 - período de trânsito: 
IV - disponibi lidade remunerada, em caso de afastamento 

decorrente de processo administrativo-disciplinar. exceto para 
promoção; 

V - designação do Defensor Público Geral para a realização de 
atividade de relevância para a Instituição; 

VI - exercício de mandato eletivo de associação representativa da 
classe. 

Seção 11 
Das Fénas 

Art. 78 - O Defensor Público gozará de férias individuais de vinte e 
c1nco dias úte1s por ano. 

§ 1 c - As férias não gozadas por conveniência do serv1ço poderão 
sê-lo, cumulativamente . em período posterior, não excedendo cada 
etapa de gozo a dois períodos de vinte e cinco dias úte1s cada um. 

§ 2° - As férias poderão ser gozadas em do1s períodos. um dos 
quais com duração mínima de dez dias úte1s, de acordo com o 
interesse do serviço. 

§ 3° - Não poderá entrar em gozo de férias o Defensor Público com 
autos em seu poder por tempo excedente ao prazo legal, ou em falta 
com tarefa que lhe tenha sido previamente atribuída. 

TÍTULO VIl 
Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos 

CAPÍTULO I 
Dos Deveres 

Art. 79- São deveres do membro da Defensoria Pública: 
I - residir na localidade onde exerce suas funções, salvo as 

exceções previstas nesta lei complementar; 
11 - comparecer diariamente, durante o horáno regu lar do 

expediente, à sede do órgão em que atue, exercendo os atos do seu 
ofício: 

111 -ter irrepreensível conduta, pugnando pelo prestíg1o da just1ça e 
velando pela dignidade de suas funções ; 

IV - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os 
serviços a seu cargo e os que. na forma da lei , lhe sejam atribuídos 



pelo Defensor Público Geral; 
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V - desempenhar com eficiência e produtividade as atribuições 
inerentes ao cargo; 

VI - representar ao Defensor Público Geral sobre as irregularidades 
de que tiver ciência em razão de seu cargo; 

VIl prestar as informações solicitadas pelos órgãos da 
administração superior da Defensoria Pública; 

VIII - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, 
quando for obrigatória a sua presença; 

IX - respeitar as partes e tratá-las com urbanidade; 
X -declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei; 
XI - manter sigilo funcional quanto à matéria dos procedimentos em 

que atuar, especialmente nos que tramitam em segredo de justiça; 
XII -velar pela boa aplicação dos bens confiados à sua guarda; 
XIII - sugerir ao Defensor Público Geral providências para a 

melhoria dos serviços no âmbito de sua atuação; 
XIV - interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou 

tribunal e promover revisão criminal , sempre que encontrar 
fundamentos na lei, jurisprudência ou prova dos autos; 

XV - apresentar relatório mensal das atividades desenvolvidas, da 
tramitação dos processos e das tarefas que lhe forem atribuídas, com 
sugestões para o aprimoramento dos serviços; 

XVI - exercer, mediante designação do Defensor Público Geral , a 
coordenadoria de órgão de atuação da Defensoria Pública e outros 
cargos de confiança da instituição; 

XVII - integrar comissão de processo administrativo-disciplinar; 
XVI II - permanecer no fórum ou nos locais destinados aos órgãos 

de atuação, em horário necessário ou conveniente ao desempenho de 
sua função, salvo nos casos de realização de diligência indispensável 
ao exercício de atribuições; 

XIX - representar à autoridade competente quando, no exercício de 
suas atribuições, tiver conhecimento da prática de infração penal; 

XX - indicar seu nome e sua condição de Defensor Público, bem 
como sua matrícula na instituição. em todos os documentos assinados 
por ele no exercício de suas atribuições; 

XX I - manter arquivo com cópias de manifestações processuais no 
órgão de atuação da Defensoria Pública e de outros atos praticados 



no exercício do cargo; 
XXI I - obedecer aos atos normativos regularmente expedidos. 

CAPÍTULO 11 
Das Proibições 

Art. 80 - Além das proibições gerais decorrentes do exerc1c1o de 
cargo público. ao membro da Defensona Pública é vedado 
especialmente: 

I - exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais: 
11 - aceitar cargo, exercer função pública ou mandato não 

legalmente autorizado; 
111 - requerer. advogar ou praticar, em JUIZO ou fora dele, atos que 

colidam com as funções inerentes ao seu cargo ou com os preceitos 
éticos de sua prof1ssão: 

IV - empregar. em qualquer expediente oficial , expressões ou 
termos injuriosos; 

V - adotar postura incompat1vel com a d1gnidade do cargo; 
VI - valer-se da qualidade de Defensor Público para obter vantagens 

indevidas; 
VIl - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, em razão de 

suas atribuições, custas processuais, percentagens ou honorános. 
salvo os de sucumbência; 

VIII - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial , 
exceto como cotista ou ac1on1sta; 

IX- revelar segredo que conheça em razão do cargo; 
X - exercer atividade político-partidária enquanto atuar na Justiça 

Eleitoral. 
CAPÍTULO 111 

Dos Impedimentos 
Art. 81 - É defeso ao Defensor Público exercer as suas funções em 

processo ou procedimento: 
I -em que seja parte ou. de qualquer forma, Interessado; 
11 - em que haja atuado como advogado da parte. perito. JUiz. 

membro do Ministério Público. autoridade policial , escnvão de polícia , 
auxiliar de justiça ou testemunha; 

111 - em que for interessado cônjuge ou companheiro. parente 
consangümeo ou afim , em linha reta. ou na colateral. até o terce1ro 
grau; 



IV - no qual haja postulado como advogado de qualquer das 
pessoas mencionadas no inciso 111 deste artigo; 

V - em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso 111 deste 
artigo atue ou haja atuado como magistrado, membro do Ministério 
Público, autoridade policial, escrivão de polícia ou auxi liar de justiça; 

VI - em que houver dado para a parte contrária parecer verbal ou 
escrito sobre o objeto da demanda. 

Art. 82 - Os membros da Defensoria Pública não podem participar 
de comissão, banca de concurso ou de qualquer decisão quando o 
julgamento ou a votação disser respeito às pessoas mencionadas no 
inciso 111 do art. 81 desta lei complementar. 

TÍTULO VIII 
Da Responsabil idade Funcional 

CAPÍTULO I 
Do Regime Disciplinar 

Art. 83 - Pelo exercício irregular de suas funções, o Defensor 
Público responde civil. penal e administrativamente. 

Parágrafo un1co Qualquer pessoa pode representar ao 
Corregedor-Geral sobre os abusos, os erros ou as omissões de 
membro da Defensoria Pública. 

Art. 84 - A apuração da responsabilidade de membro da Defensoria 
Pública dar-se-á por meio de procedimento determinado pelo 
Defensor Público Geral, na forma desta lei complementar. 

Art. 85 - A atividade funcional dos membros da Defensoria Pública 
estará sujeita a inspeção permanente, por meio de correição ordinária 
ou extraordinária. 

§ 1 o - A correição ordinária será realizada anualmente pelo 
Corregedor-Geral, para verificar a eficiência e a assiduidade no 
serviço. 

§ 2° - A corre ição extraordinária será realizada pelo Corregedor-
Geral , visando ao fim específico de interesse do serviço. 

Art. 86 - Cabe ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública , 
concluídas as correições de que trata o art. 85, apresentar ao 
Defensor Público Geral o re latório dos fatos apurados, com a 
indicação das providências a serem adotadas. 

CAPÍTULO 11 
Das Infrações , das Penalidades e da Prescrição 



Seção I 
Das Infrações 

Art. 87 - Constituem infrações disciplinares dos membros da 
Defensoria Pública, além de outras definidas em le1: 

I - violação dos deveres funcionais e das vedações previstas nos 
arts. 80, 81 e 82 desta lei complementar; 
li- prática de crime contra a administração pública; 
111- ato de improbidade administrativa; 
IV- abandono de cargo. 
Parágrafo ún1co - Cons1dera-se abandono de cargo a ausência do 

Defensor Público ao serviço, sem causa justificada, por mais de trinta 
dias consecutivos ou noventa dias mtercalados. no período de doze 
meses. 

Seção 11 
Das Penalidades 

Art. 88 - Os membros da Defensoria Pública estão sujeitos às 
seguintes penalidades, que constarão em seus assentos profissionais: 

I - advertência; 
li - suspensão por até noventa dias; 
111 - remoção compulsóna; 
IV- demissão; 
V- cassação de aposentadoria. 
§ 1 - Aplica-se a pena de advertência às mfrações disciplinares 

previstas nesta lei complementar não punidas com sanção específica. 
§ 2 - O membro da Defensoria Pública que praticar infração punível 

com remoção compulsória ou demissão não poderá aposentar-se até 
o trâns1to em julgado do procedimento administrat1vo-disc1plinar, salvo 
por implemento de idade. 

Art. 89 - Considera-se re1nc1dênc1a, para os efeitos desta le1 
complementar, a prática de nova infração na metade do prazo previsto 
no art. 97, incisos I e 11 . contado da ed1ção do ato que tenha imposto a 
pena disciplinar. 

Art. 90 - Na aplicação de pena disciplinar, considerar-se-ão os 
antecedentes do membro da Defensoria Pública, a natureza e a 
gravidade da infração. as c1rcunstânc1as em que fo1 prat1cada e os 
danos que dela resultaram ao serviço e à dignidade da instituição. 

Art. 91 - São competentes para impor as penalidades de que trata 



esta seção: 
I - O Governador do Estado. nos casos de dem1ssão e de cassação 

de aposentadoria; 
li - O Defensor Público Geral , nos demais casos. 
§ 1 o - Nenhuma penalidade será aplicada sem que se garanta o 

contraditório e a ampla defesa ao membro da Defensoria Pública, com 
os meios e recursos a ela inerentes, sendo obrigatória a instauração 
de processo administrativo-disciplinar. 

§ 2 c - As penas disciplinares serão aplicadas cumulativamente em 
caso de concurso de infrações, salvo quando, em razão de 
reincidência, esta implicar sanção mais grave. 

Subseção I 
Da Advertência 

Art. 92 - A pena de advertência será aplicada reservadamente e por 
escrito, nos casos de violação dos deveres e das proibições funcionais 
e nos casos de desempenho e produtividade insuficientes, apurados 
nos termos do regulamento. quando o fato não justificar a imposição 
de pena mais grave. 

Subseção 11 
Da Suspensão 

Art. 93 - A suspensão, por até noventa dias, será aplicada quando 
houver reincidência em falta punida com advertência ou quando a 
infração dos deveres e das proibições funcionais, por sua gravidade , 
justificar a sua imposição. 

§ 1 o - Enquanto durar, a suspensão importa na perda do subsídio 
inerente ao exercício do cargo. 

§ 2° - Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de 
suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% 
(cinqüenta por cento) do subsídio, correspondente ao número de dias, 
ficando o membro da Defensoria Pública obrigado a permanecer em 
serviço. 

Subseção 111 
Da Remoção Compulsória 

Art. 94 - A remoção compulsória será aplicada quando a infração 
praticada, por sua gravidade e repercussão, tornar incompatível a 
permanência do membro da Defensoria Pública no órgão de atuação 
em que está lotado. 



Subseção IV 
Da Demissão 

Art. 95 - A pena de dem1ssão será aplicada ao membro da 
Defensoria Pública quando houver reincidência em falta punida com 
suspensão ou remoção compulsória e nas segu1ntes hipóteses. entre 
outras previstas em lei: 

I -lesão aos cofres públ1cos, dilapidação do patrimônio estatal ou de 
bens e valores confiados a sua guarda; 

11- improbidade administrativa. nos termos da lei; 
111 - condenação por crime prat1cado com abuso de poder ou 

violação de dever para com a administração pública, quando a pena 
aplicada for igual ou supenor a dois anos; 

IV incontinência pública escandalosa que comprometa 
gravemente, por sua habitualidade, a dignidade ou o decoro merentes 
ao cargo e à instituição; 

V- abandono do cargo: 
VI - revelação de assunto de caráter sigiloso que conheça em razão 

do cargo; 
VIl - aceitação ilegal de cargo ou função pública. 

Subseção V 
Da Cassação da Aposentadona 

Art. 96 - A pena de cassação da aposentadoria será aplicada nos 
casos de falta punível com demissão, praticada no exercício do cargo. 

Seção 111 
Da Prescrição 

Art. 97 -A prescrição das faltas ocorrerá: 
I -em dois anos, as puníveis com advertência e suspensão; 
11 - em quatro anos, as puníveis com demissão e cassação da 

aposentadoria ou da disponibilidade. 
§ 1 o - A infração disciplinar punida em lei como crime terá o prazo 

de prescrição deste. 
§ 2" -A prescrição começa a correr: 
I - do dia em que a falta foi comet1da: 
11 - do dia em que tenha cessado a contmuação, no caso de falta 

continuada. 
§ 3° - A verificação de incapacidade mental , no curso de processo 

administrativo-disciplinar, suspende a prescrição. 



§ 4" - A prescrição não terá curso durante o período de estágio 
probatório. 

§ 5° - A instauração de processo administrativo ou a citação do 
infrator para a ação judicial interrompe a prescrição. 

CAPÍTULO 111 
Do Processo Administrativo 

Seção I 
Disposições Preliminares 

Art. 98 - Para efeito de apuração das infrações disciplinares 
praticadas pelos membros da Defensoria Pública, o processo 
administrativo-disciplinar será dividido em sindicância e procedimento 
administrativo-disciplinar. 

Art. 99 - O processo administrativo-disciplinar será conduzido por 
uma comissão composta de três membros, designados pelo Defensor 
Público Geral. 

§ 1 o - A comissão será constituída por Subcorregedores-Gerais da 
Defensoria Pública, cabendo a presidência ao mais antigo na Classe 
Especial. em caso de processo administrativo-disciplinar instaurado 
contra Defensor Público de Classe Especial . 

§ 2' - Serão assegurados à comissão, a qual atuará com 1senção e 
imparcialidade, todos os meios necessários ao desempenho de suas 
atribuições e. especialmente, o exercício das prerrogativas previstas 
no art. 74, incisos V. VI, Vil e IX, desta lei complementar. 

Art. 100 - Será determinada a suspensão do feito se, no curso do 
processo administrativo-disciplinar, houver indícios de incapacidade 
mental do membro da Defensoria Pública, observado o previsto no art. 
97, § 3 , desta lei complementar. 

Art. 101 - Das decisões condenatórias proferidas em processo 
administrativo-disc iplinar, caberá recurso ao Conselho Superior no 
prazo de quinze dias contados da intimação pessoal do membro da 
Defensoria Pública ou de seu procurador. 

Art. 1 02 - A Corregedoria-Geral regulamentará o processo 
administrativo-disciplinar. atendido o disposto nesta lei complementar. 

Art. 103 - O disposto neste Capítulo aplica-se, no que couber, aos 
servidores da Defensoria Pública. 

Seção 11 
Da Sindicância 
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Art. 1 04 - A sindicância, de caráter sigiloso. tem por finalidade a 
avenguação da conduta do membro da Defensona Pública, podendo 
instru1r. quando for o caso, o processo admin1strat1vo-disciplinar. 

Art. 105 - A Corregedoria-Geral , de of1c1o, por provocação dos 
órgãos da administração superior da Defensoria Pública. do Defensor 
Público Geral, bem como por representação escnta ou reduzida a 
termo de qualquer interessado. poderá instaurar sindicância, de 
caráter sigiloso e simplesmente investigatorio, quando não houver 
elementos suficientes para se concluir pela existência de falta ou de 
sua autona, atendidos os seguintes requ1sitos : 

I -qualificação do representante: 
11 - expos1ção dos fatos e indicação das provas: 
111 - notificação pessoal do membro da Defensona Pública sobre os 

fatos a ele imputados; 
IV - conclusão da sindicância no prazo máx1mo de trinta dias. 

admitida uma prorrogação por igual período. 
Art. 1 06 - Na sindicância, será obrigatonamente ouvido o s1ndicado. 

sob pena de nulidade, o qual será notificado pessoalmente dos fatos a 
ele imputados. 

Parágrafo ún1co - A notificação do membro da Defensoria Pública 
será fei ta mediante edital publicado no órgão oficial dos Poderes do 
Estado, com o prazo de cinco dias, se ele estiver em lugar incerto, 
ignorado, inacessível ou se furtar à realização do ato. 

Art. 1 07 - O Corregedor-Geral poderá determinar o arquivamento da 
representação se desatendidos os requisitos dos arts. 104. 105 e 1 06 
desta lei complementar ou se ela for manifestamente Improcedente, 
dando-se ciência ao membro da Defensoria Pública e ao Defensor 
Público Geral. 

Parágrafo único - O Defensor Público Geral . recebida a 
representação, se considerar insubsistentes os motivos do 
arquivamento previsto no "capuf' deste artigo. poderá determinar a 
Instauração da Sindicância. 

Art. 108 - Encerrada a sindicância, a comissão s1ndicante 
encammhará os autos ao Corregedor-Geral, com relatóno 
fundamentado, propondo as medidas cabíveis, bem como, se for o 
caso. o afastamento do sindicado até a dec1são final do processo 
administrativo-disciplinar, sem prejuízo de seu subsídio. 



Seção 111 
Do Processo Administrativo-Disciplinar 

Art. 1 09 - O processo administrativo-disciplinar será instaurado para 
a aplicação das penalidades previstas nesta lei complementar , 
podendo ser instruído pelos autos da sindicância ou por outros 
elementos que efetivamente comprovem a autoria e a materialidade 
dos fatos. 

Parágrafo único - O processo administrativo-disciplinar poderá ser 
instaurado para instruir a ação de decretação da perda do cargo de 
membro da Defensoria Pública. 

Art. 11 O - O processo administrativo-disciplinar será instaurado por 
ato: 

I -do Corregedor-Geral; 
11- do Defensor Público Geral , quando recomendado pelo Conselho 

Superior. 
Art. 111 - Caso a infração seja punível com pena de demissão, 

caberá ao Conselho Superior da Defensoria Pública decidir sobre a 
matéria. 

Art. 112 - O processo administrativo-disciplinar poderá ser 
confidencial, a critério da autoridade instauradora, e as sanções 
disciplinares farão referência exclusivamente ao número do processo. 
sem menção ao fato que lhe deu origem. 

Art. 113 - O membro da Defensoria Pública será notificado 
pessoalmente dos fatos a ele imputados, para defesa em quinze dias 
contados do efetivo recebimento da notificação. 

Parágrafo único - A notificação do membro da Defensoria Pública 
será feita mediante edital publicado no órgão oficial dos Poderes do 
Estado. com prazo de cinco dias, se ele estiver em lugar incerto, 
ignorado, inacessível ou se furtar à realização do ato. 

Art. 114 - A defesa poderá ser oferecida pessoalmente ou por 
intermédio de procurador constituído. 

Art. 115 - Em caso de revelia , a defesa será apresentada por 
Defensor Público da Classe Especial , mediante designação do 
presidente da comissão. 

Art. 116 - Em qualquer fase do processo administrativo-disciplinar, o 
membro da Defensoria Pública considerado revel poderá constituir 
procurador ou assumir pessoalmente a defesa. 
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Art. 117 - A comissão, após colhidas as declarações do membro 

da Defensoria Pública, salvo na hipótese prevista no art. 114 desta lei 
complementar, determinará a oitiva de testemunhas arroladas, a 
juntada de documentos indicados e a realização de outras provas. nos 
qumze dias subsequentes à apresentação da defesa. 

§ 1 o - A comissão poderá indefenr as provas reputadas 
impertinentes ou meramente protelatónas. 

§ 2° - Concluída a instrução, o membro da Defensoria Pública ou 
seu procurador. nos cinco dias subseqüentes, poderá oferecer 
alegações finats por escrito. 

§ 3c - O processo administrativo-disciplinar será concluído no prazo 
de até sessenta dias contados da conclusão da mstrução, admtttda 
uma prorrogação por igual período, mediante motivação expressa. 

Art. 118 - A comissão. concluído o processo admtntstrattvo-
disciplinar, apresentará relatório e encamtnharà os autos ao 
Corregedor-Geral. 

§ 1 o - O relatório será conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do membro da Defensoria Pública. 

§ 2° - Reconhecida a responsabilidade do membro da Defensona 
Pública, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar 
trans!)redido, bem como as circunstãncias agravantes ou atenuantes. 

§ 3" - Recebido o relatório, o Corregedor-Geral, no prazo de dez 
dias, o encaminhará ao Defensor Público Geral. com parecer 
conclusivo, propondo a pena aplicável , se for o caso. 

§ 4° - O Defensor Público Geral, em ato motivado, proferirá sua 
decisão no prazo de dez dias contados do recebimento do processo. 

Art. 119 - O membro da Defensoria Pública ou seu defensor. no 
caso de revelia , será intimado pessoalmente da decisão profenda. 

Art. 120 - A Corregedoria-Geral fornecerá certidões relativas ao 
processo administrativo-disciplinar exclusivamente ao membro da 
Defensoria Pública , ao Defensor Público Geral, aos órgãos da 
administração superior da Defensoria Pública ou , se for o caso, àquele 
que tenha representado sobre o fato. 

Art. 121 - Aplicam-se subsidianamente ao processo administrativo-
disciplinar as normas que forem baixadas pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública e as da legislação atinente aos servidores públicos 
civis do Estado. 



Seção IV 
Do Recurso 
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Art. 122 - Da decisão condenatória proferida pelo Defensor Público 
Geral, poderá o membro da Defensoria Pública ou seu procurador, no 
prazo de dez dias contados da intimação, interpor recurso com efeito 
suspensivo ao Conselho Superior da Defensoria Pública. 

Art . 123 - A distribuição e o julgamento do recurso pelo Conselho 
Superior será realizado de acordo com as normas regimentais. 
intimando-se o recorrente da decisão. 

Seção V 
Da Revisão 

Art. 124 - A rev1sao do processo administrativo-disciplinar será 
admitida a qualquer tempo, sempre que forem alegados vícios 
insanáveis no procedimento ou quando se aduzirem fatos novos ou 
circunstâncias suscetíveis de provar a inocência ou de justificar a 
imposição de pena mais branda. 

§ 1 - A revisão poderá ser requerida pelo próprio interessado ou, se 
falecido, pelo cônjuge ou companheiro , ascendente, descendente ou 
irmão ou. se interdito. pelo curador. 

§ 2° - O pedido de revisão será dirigido à autoridade que houver 
aplicado a sanção, a qual, se o admitir, determinará o seu 
processamento em apenso aos autos originais e providenciará a 
designação de comissão revisora , composta por três membros da 
Defensoria Pública de Classe Especial não participantes do processo 
administrativo-disciplina r. 

Art. 125 - Concluída a instrução no prazo de quinze dias, a 
comissão revisora relatará o processo em dez dias e o encaminhará à 
autoridade competente, que sobre ele decidirá no prazo de trinta dias. 

Parágrafo único - Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem 
efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se os direitos por ela 
atingidos. 

Seção VI 
Da Reabilitação 

Art. 126 - Decorridos dois anos do trânsito em julgado da decisão 
que lhe houver imposto penalidade disciplinar de advertência ou 
suspensão, poderá o membro da Defensoria Pública requerer ao 
Conselho Superior o cancelamento das suas notas nos assentos 



funcionais, salvo se reincidente. 
TÍTULO IX 

Disposições Finais e Transitórias 
Art. 127 - A primeira eleição para a escolha do Defensor Público 

Geral, na forma prevista no art. 7 ". realizar-se-á no prazo de noventa 
d1as contados da data de publicação desta lei complementar. 

§ 1 c - A eleição a que se refere o ··caput" deste arttgo será 
organizada por uma comissão eleitoral instituída por resolução do 
Procurador-Chefe em exercício e integrada por dois representantes de 
cada classe da carreira. 

§ 2° - Até a posse do Defensor Público Geral, o Procurador-Chefe 
em exercício responderá pelas funções do cargo. 

Art. 128 - O Dia do Defensor Público do Estado de Minas Gerais 
será comemorado no aniversáno da publicação desta le1 
complementar. 

Art. 129 - A Defensoria Pública publicará periodicamente a "Revista 
da Defensoria Pública de Minas Gerais", com a finalidade de divulgar 
trabalhos jurídicos de interesse da instituição. 

Art. 130 - Ao membro ou servidor da Defensoria Pública é vedado 
manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente, na linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau , inclusive. 

Parágrafo único - Considera-se chefia imediata, para os fins do 
"caput" deste artigo, a subordinação administrativa direta ao membro 
da Defensoria Pública. 

Art. 131 - A Defensoria Pública poderá firmar convênios com 
associações de classe ou entidades congêneres e assemelhadas, 
objetivando a manutenção de serviços assistenciais e culturais a seus 
membros e servidores. 

Art. 132 - A Defensoria Pública, nos termos da lei, poderá manter 
estágio profissional para acadêmico de Direito que esteJa matriculado 
nos quatro últimos semestres de cursos mantidos por estabelecimento 
de ensino oficialmente reconhecido. 

§ 1 c - Os estagiános serão designados pelo Defensor Público Geral , 
pelo período de um ano. podendo este prazo ser prorrogado por igual 
período; 

§ 2° - Os estagiários poderão ser dispensados do estágio antes de 
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decorrido o prazo de sua duração nas seguintes hipóteses: 
I- a pedido: 
li- por prática de ato que justifique seu desligamento. 
§ 3 ~ - O tempo de estágio será considerado serviço público 

relevante e como de prática forense. 
Art. 133 - Fica criada a Medalha do Mérito da Defensoria Pública, 

cuja concessão será regulamentada em ato do Defensor Público 
Geral. 

Art. 134 - Os prazos previstos nesta lei complementar serão 
computados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento. 

Parágrafo único - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro 
dia útil subseqüente se o vencimento cair em sábado, domingo, 
feriado ou dia em que não haja expediente na Defensoria Pública. 

Art. 135 - A Defensoria Pública Geral e os órgãos da administração 
superior adaptarão seus atos normativos aos preceitos desta lei 
complementar no prazo de noventa dias contados da eleição de que 
trata o art. 127 desta lei complementar. 

Art. 136 - O Governador do Estado encaminhará à Assembléia 
Legislativa projeto de lei criando a estrutura complementar da 
Defensoria Pública, com os cargos e funções necessários à aplicação 
do disposto nesta lei complementar. 

§ 1 o - Até que se implemente a estrutura administrativa a que se 
refere o "caput" deste artigo, fica mantida a estrutura vigente na data 
de publicação desta lei complementar. 

§ 2c - A Divisão de Apoio Administrativo prevista no inciso 11-C do 
Decreto no 21.748, de 30 de novembro de 1981, passa a denominar-
se Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro. 

Art. 137 - Aos membros da Defensoria Pública em exercício quando 
da publicação desta lei complementar, não se aplica a proibição 
prevista no art. 80, inciso I, até a fixação dos subsídios previstos no 
art. 75. 

Art. 138 - Fica criado o Anexo 11 G do Decreto no 36.033, de 14 de 
setembro de 1994, que contém o Quadro Especial de Pessoal da 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - A composição do Quadro Especial de Pessoal da 
Defensoria Pública de que trata o "caput'' deste artigo dar-se-á por 
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meio de remanejamento de cargos de provimento efetivo e de 
funções públicas a ser estabelecido pela Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração. 

Art. 139 - Fica assegurado ao ocupante de cargo efetivo ou detentor 
de função pública lotado e com exercício na Defensoria Pública, 
unidade administrativa da Secretaria de Estado da Just1ça e de 
D1reitos Humanos, o direito de manifestar, no prazo de tnnta dias 
contados da data de publicação desta lei complementar, opção pelo 
remanejamento de que trata o parágrafo único do art. 138. 

§ 1 - A opção de que trata este artigo será manifestada em 
requerimento dirigido ao Secretáno de Estado de Recursos Humanos 
e Administração e protocolizado na Diretoria de Pessoal da Secretana 
de Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 

§ 2- - O remanejamento de que trata o "caput" deste art1go efetivar-
se-á por ato do Governador do Estado. 

Art. 140 - Integram o Anexo de que trata o art. 46 os servidores 
estaduais investidos na função de Defensor Público na data de 
publicação desta lei complementar. 

Parágrafo único - A comprovação da investidura a que se refere o 
"caput" deste art1go se fará med1ante a apresentação de documento 
oficial que comprove o exercício da função. 

Art. 141 - Aplica-se o disposto no art. 140 aos cmqüenta servidores 
estaduais em exercício da função de Assistente Jurídico de 
Penitenciária, identificados nos termos do parágrafo único daquele 
art1go. 

Art. 142 - Aplicam-se ao Defensor Público. subsidiariamente. a Lei 
Complementar Federal n ~ 80, de 12 de janeiro de 1994, e as normas 
atinentes aos servidores públicos civis do Estado. 

Art. 143 - F1cam criados os seguintes cargos de provimento em 
comissão e de recrutamento limitado: 

I - um cargo de Subdefensor Público Geral, com a remuneração 
correspondente a 80% (oitenta por cento) da remuneração do 
Defensor Público Geral: 

11 - um cargo de Corregedor-Geral , com a remuneração 
correspondente a 80°'o (oitenta por cento) da remuneração do 
Defensor Público Geral. 

Art. 144 - Fica transformado em Defensor Público Geral o cargo de 
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provimento em comissão de Procurador-Chefe da Defensoria 
Pública. código DDP1, símbolo DP-6A, mantidos os mesmos código e 
símbolo. 

Art. 145- Ficam transferidos para a Defensoria Pública os contratos, 
convênios e outras modalidades de ajuste celebrados pela Secretaria 
de Estado da Justiça e de Direitos Humanos cujos objetivos se 
relacionam com a competência do órgão autônomo instituído por esta 
lei complementar. 

Art. 146 - Os honorários de sucumbência devidos aos Defensores 
Públicos, quando no exercício de suas atribuições institucionais, serão 
partilhados igualitariamente entre os membros da Defensoria Pública 
em atividade. 

Parágrafo único - A regulamentação da distribuição dos honorários 
de sucumbência será aprovada pelo Conselho Superior mediante 
proposição de comissão paritária para este fim designada, assegurada 
a representação de membros da Defensoria Pública e de todas as 
classes. 

Art. 147 - Fica criada uma comissão composta pelos Secretários-
Adjuntos do Planejamento e Coordenação Geral, de Recursos 
Humanos e Administração, da Fazenda e da Justiça e de Direitos 
Humanos e pelo Procurador-Chefe e o representante de classe, com a 
incumbência de providenciar os atos necessários à efetiva instalação 
da Defensoria Pública. 

Art. 148 - No exercício de 2002, as despesas decorrentes da 
aplicação desta lei complementar correrão à conta das dotações 
próprias consignadas no orçamento do Estado. 

Art. 149 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 150 - Revogam-se as disposições em contrário. 
ANEXO 

Quadro de Cargos da Carreira de Defensor Público Estadual -
Quantitativo e Distribuição por Classes 

(de que trata o art. 46 da Lei Complementar no , de de 2002) 
* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do ''Diário do 
Legislativo" de 12.12.2002. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 1.762/2002 
Autoriza o Poder Executivo a incorporar a empresa Frigoríficos de 



Minas Gerais S.A. - FRIMISA - à Companhia de Distritos 
lndustna1s de Minas Gerais- CDI-MG. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mmas Gerais decreta: 

7-P 

Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as med1das 
legais necessárias à incorporação da empresa Frigoríficos de Minas 
Gera1s - S.A. - FRIMISA - à Companhia de Distritos Industriais de 
M1nas Gerais - CDI-MG. 

Art. 2° - A CDI-MG sucederá a FRIMISA em todos os direitos e 
obrigações. 

Art. 3 - Ficam convalidados os atos relativos à realização de parte 
dos ativos e ao pagamento dos passivos da FRIMISA. efetivados com 
base na Lei n 10.319, de 17 de dezembro de 1990. 

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei n 10.319, de 17 de dezembro de 1990. 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 1.766/2001 

Altera dispositivos da Lei n 12.727. de 30 de dezembro de 1997. 
que dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos 
por serviços extrajudiciais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 u - O item "a" do número 2 da Tabela 1 do Anexo 11 da Le1 n 

12.727, de 30 de dezembro de 1997, modificada pela Le1 n" 13.438, 
de 30 de dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"ANEXO 11 
(a que se refere o art. 5 da Lei n 13.438, de 30 de dezembro de 

1999) 
TABELA 1 
ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS 
( ... ) 
* - O Quadro da Tabela 1 foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 12.12.2002. 
Art. 2 - O "caput" do art. 38 e a Tabela 9 do Anexo 11 da Le1 n 

12.727, de 30 de dezembro de 1997, com a redação dada pela Lei n 
13.438, de 30 de dezembro de 1999, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 

'·Art. 38 - Ao custo de aquisição, pelo notário e registrador, do selo a 
que se refere o § 1 do art. 26 desta lei, será acrescida a importância 
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de R$0,40 (quarenta centavos) , destinada a remunerar os atos 
sujeitos à gratuidade estabelecida pela Lei Federal n 9.534. de 1 O de 
dezembro de 1997. 

( ... ) 
TABELA 9 
SELO DE FISCALIZAÇÃO 
* - O Quadro da Tabela 9 foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 12.12.2002. 
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 , - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 1.832/2001 
Dá denominação ao trecho da rodovia MG-452 compreendido entre 

o Município de Paiva e o entroncamento com a BR-040. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 - Fica denominado Rodovia José Calixto da Costa o trecho da 

rodovia MG-452 compreendido entre o Município de Paiva e o 
entroncamento com a BR-040. 

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

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.904/2001 
Altera a redação do parágrafo único do art. 1 o da Lei n 13.205. de 

15 de abril de 1999, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Alvinópolis o imóvel que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- O parágrafo único do art. 1 da Lei no 13.205, de 15 de abril 

de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 ~ - ( ... ) 
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à 

construção de centro profissionalizante.''. 
Art. 2 - O imóvel de que trata a Lei no 13.205, de 15 de abril de 

1999, reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de c1 nco anos 
contados da data de publicação desta lei , não lhe for dada a 
destinação prevista no art. 1 daquela 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. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N ~ 1.986/2002 
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capet1nga os 

1móveis que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 - Fica o Poder Execut1vo autorizado a doar ao Município de 

Capetinga os seguintes imóveis, localizados nesse Mun1c1pio: 
I - terreno edificado com área de 1.800m2 (mil e Oitocentos metros 

quadrados), registrado sob o n ~ de ordem 5.619, a fls . 107 do L1vro 3-
E, no Cartório de Reg1stro de Imóveis da Comarca de São Sebast1ão 
do Paraíso; 

li - terreno com área de 187m2 (cento e Oitenta e sete metros 
quadrados), registrado sob o n de ordem 258 do Livro 2 , no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Cássia. 

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere este art1go destinam-
se ao funcionamento de escola municipal. 

Art. 2 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do 
Estado cessada a causa que justificou a sua doação. 

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.063/2002 
Autonza o uso, pelas Polícias Civil e Militar, de armas de fogo 

apreendidas e à disposição da Justiça. 
A Assembléia Legislativa do Estado de M1nas Gerais decreta: 
Art. 1 - Fica permitido o uso, pelas Polícias Civil e Militar do Estado, 

de armas de fogo apreendidas e à disposição da Justiça. 
Parágrafo único - A transferência das armas de fogo a que se refere 

o "caput" para a Secretaria de Estado da Segurança Pública ou para a 
Polícia Militar de Minas Gerais far-se-á nos termos da leg1slação 
federal em vigor. 

Art. 2° - A distribuição das armas de fogo a que se refere esta lei 
aos policiais civis e mi litares obedecerá às normas das respectivas 
corporações. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.089/2002 
Torna obrigatória a adoção de medidas de segurança contra o furto 
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e a troca de recém-nascidos em maternidades públicas estaduais e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As maternidades públicas estaduais adotarão medidas 

técnicas de segurança eficazes contra a subtração de recém-nascidos 
em suas dependências. 

Parágrafo único - As medidas de segurança a que se refere o 
"caput" deste artigo compreendem o uso, no recém-nascido, de tarja 
magnética perceptível a sensores com alarme, instalados em todas as 
saídas das maternidades públicas. 

Art. 2° - As maternidades públicas ficam obrigadas a coletar, 
identificar e armazenar conjuntamente amostras de sangue da mãe e 
da criança, com vistas ao esclarecimento de eventuais trocas de 
recém-nascidos. 

Parágrafo único- As amostras de sangue serão preservadas por. no 
mínimo, vinte anos, em condições de climatização que possibilitem o 
exame de Ácido Desoxirribonucleico - DNA. 

Art. 3 - O Poder Público estabelecerá mecanismos de incentivo à 
participação do setor privado na implementação das medidas de 
segurança de que trata o art. 1" desta lei. 

Art. 4° - As maternidades terão o prazo de seis meses contados da 
data de publicação desta lei para adotar as medidas nela previstas. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6~ - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.171 /2002 
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo- CET. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 -O Conselho Estadual de Turismo- CET - , instituído pela Lei 

n 8.502, de 19 de dezembro de 1983, órgão colegiado de caráter 
consultivo, normativo e deliberativo, subordinado à Secretaria de 
Estado do Turismo. tem por finalidade propor ações e oferecer 
subsídios para a execução da política estadual de turismo. 

Art. 2~ - Compete ao CET: 
I - assessorar o Secretário de Estado do Turismo, deliberando 

sobre: 
a) as propostas de planos estaduais e programas regionais de apoio 

e incentivo ao turismo, bem como acompanhando e avaliando sua 



execução: 
b) as propostas de criação e aperfeiçoamento de instrumentos de 

estímulo ao desenvolvimento turístico: 
c) o calendário oficial de eventos turísticos do Estado; 
d) a proposta orçamentária anual da Secretaria de Estado do 

Turismo: 
e) as normas c dirctnzes para as atividades de fomento turístico; 
f) as campanhas de divulgação. conscientização e defesa do 

patrimônio turístico; 
li- elaborar, alterar e aprovar seu regimento interno. 
Art. 3° - O CET compõe-se dos seguintes membros: 
I -o Secretário de Estado do Tunsmo, que sera seu Presidente; 
11 - o Presidente da Empresa Mineira de Tunsmo - TURMINAS -. 

que será seu VIce-Presidente. ao qual caberão ainda as funções 
executivas; 

111 -um representante de cada um dos seguintes órgãos: 
a) Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
b) Secretaria de Estado da Cultura; 
c) Secretaria de Estado de Me1o Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável; 
d) Secretaria de Estado da Fazenda; 
e) Secretaria de Estado de lndústna e Comérc1o; 
f) Secretaria de Estado de Esportes; 
IV - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais S.A. - BDMG - ; 
V- um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gera1s; 
VI - oito representantes da sociedade civil , da área do turismo. 

eleitos por colég1o eleitoral composto, pelo menos, das seguintes 
entidades: 

a) Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau ; 
b) a representativa da união dos circuitos turísticos do Estado: 
c) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais- FIEMG -; 
d) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - . 

representando a Federação do Comércio do Estado de M1nas Gerais; 
e) Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais -

ABIH-MG - ; 



752 
f) Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de 

Entretenimento- ABRASEL-MG-; 
g) Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo- ABRAJET-MG 

h) Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais -
ABAV-MG -; 

i) Associação de Guias de Turismo do Brasil, seção Minas Gerais-
AGTURB-MG -: 

j) União Brasileira de Promotores de Feiras - UBRAFE -, Delegacia 
Regional de Minas Gera1s; 

I) Associação Mineira de Municípios- AMM -: 
m) Smdicato das Empresas de Transporte de Passageiros do 

Estado de Minas Gera1s- SINDPAS -; 
n) Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem 

de Feiras, Congressos e Eventos de Minas Gerais- SINDIPROM-MG. 
§ 1 o - Cada membro do CET terá um suplente, que o substituirá em 

caso de falta ou impedimento. 
§ 2~ - Os membros do CET serão designados pelo Governador do 

Estado e terão mandato de dois anos, permitida uma recondução. 
§ 3c - A participação no CET é considerada de relevante interesse 

público e não ensejará remuneração por seu exercício. 
Art. 4" -O CET instituirá, para seu assessoramento, grupos técnicos 

de trabalho com representantes de diversos segmentos da sociedade 
civil relacionados com a atividade turística. nos termos de seu 
regimento interno. 

Art. 5~ - A Secretaria de Estado do Turismo prestará suporte técnico 
e administrativo para o funcionamento do CET. 

Art. 6 - O regimento interno do CET disporá sobre a composição de 
sua diretoria, observado o equilíbrio entre a representação dos órgãos 
públicos e da sociedade civil. 

Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. so - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 

no 12.396, de 12 de dezembro de 1996. 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.317/2002 

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Arte de ltapecerica, 
com sede no Município de ltapecerica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 



Art. 1 c - Fica declarada de utilidade pública a Assoc1ação Pró-
Arte de ltapecerica, com sede no Município de ltapecerica. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~ - Revogam-se as dispos1ções em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.392/2002 
Dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento sustentado da 

cade1a produtiva do algodão e da outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A política estadual de desenvolvimento sustentado da 

cadeia produtiva do algodão atenderá ao disposto nesta lei. 
Parágrafo único - A política de que trata esta lei será implantada 

pelo Poder Executivo em articulação com os setores produtivo e 
agroindustrial do algodão. neles inciUidos os agncultores. as usinas de 
beneficiamento, as indústrias têxteis e outras ligadas ao agronegócio 
do algodão, especialmente aquelas que utilizam materia-prima oriunda 
do Estado. 

Art. 2° - São objetivos da política de que trata esta lei: 
I - recuperar e expandir a cultura do algodão no Estado, com vistas 

a suprir a demanda da indústria mineira e a gerar excedentes 
exportáveis; 

11 estimular investimentos públicos e privados para o 
desenvolvimento sustentado da atividade; 

11 1 - gerar oportunidades de emprego e aumento de renda nas 
regiões produtoras. 

Art. 3° - A política estadual de desenvolvimento sustentado da 
cadeia produtiva do algodão observará as seguintes diretrizes: 

I - integração das ações públicas e privadas para o setor: 
11 - busca do aumento da produt1v1dade e da melhona da qualidade 

do algodão produzido no Estado; 
111 -criação de um programa de incentivo fiscal que leve em conta, 

principalmente, a produtividade, a qualidade e os aspectos ambientais 
da cu ltura do algodão; 

IV - estímulo à adoção da cotonicu ltura pela agricultura familiar; 
V - incentivo à pesquisa, à melhoria tecnológica. à assistência 

técnica e à extensão rural, pnncipalmente quanto às técnicas de 
manejo agncola e de desenvolvimento e utilização de sementes 
selecionadas, adequadas às diferentes regiões do Estado: 
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VI - respeito à legislação ambiental , com a adoção de medidas 

de controle da poluição e da contaminação do meio ambiente: 
VIl - apo1o e incentivo à organização da produção e do produtor 

rural. 
Art. 4 - Compete ao Poder Executivo. na adm1mstração e na 

gerênc1a dos programas cnados para efetivação da política de que 
trata esta lei: 

I - promover a articulação dos setores envolvidos na cadeia 
produtiva do algodão; 

11 - destinar recursos para a melhoria tecnológica do algodão 
produzido no Estado; 

111 - prestar assistência técnica aos agricultores. no que se refere à 
sua organização e capacitação para a produção e aos aspectos 
gerenc1ais e de comercialização; 

IV - identificar áreas propíc1as ao cultivo do algodão; 
V - criar mecanismos de incentivo da cotonicultura na agricultura 

familiar; 
VI - estabelecer parâmetros de classificação e padronização das 

fibras de algodão. na esfera de competência do Estado: 
VIl - exercer a 1nspeção e a fiscalização f1tossanítária , com ênfase 

na erradicação do "bicudo-do-algodoeiro". 
Art. 5 - São fontes de recursos para os programas criados para 

efetivação da política de que trata esta lei : 
I - dotações consignadas no orçamento do Estado; 
11 - recursos provenientes de fundos estaduais, especialmente os do 

Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural- FUNDERUR - , do Fundo 
de Fomento e Desenvolvimento Soc1oeconômico do Estado de Minas 
Gerais - FUNDESE - e do Fundo de Incentivo à Industrialização -
FINO-; 

111 -financiamentos externos e internos; 
IV- recursos provenientes de outras fontes . 
Art. 6 - No planejamento e na execução das ações de que trata 

esta lei, será assegurada a participação de representantes dos 
setores produtivo e agroíndustnal do algodão. 

Art. 7 - O setor industrial fará jus à desoneração tributária relativa 
ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadonas e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 



Intermunicipal e de Comunicações- ICMS-, de que trata a Lei n 
14.366, de 19 de julho de 2002, a partir do vencimento do prazo fixado 
nessa lei. desde que cumpridas as seguintes condições: 

I - participação, por meio de sua representação estadual . na 
implementação dos programas de incentivo e desenvolvimento da 
cultura do algodão criados em decorrência do d1sposto nesta lei; 

11 - destinação de percentual do valor desonerado do ICMS para 
incentivar o cultivo, a pesqu1sa e a comercialização do algodão 
produzido no Estado, bem como a organização dos produtores e a 
divulgação da cotonicultura mineira no País ou no exterior, garantindo-
se ao produtor a remuneração de até 9% (nove por cento) sobre o 
preço de mercado, nos termos do regulamento desta le1: 

111 - priorização das regiões mineiras que tradicionalmente mantêm 
ou mantiveram a cultura do algodão; 

IV- industnalização do algodão no Estado, 
V - compromisso de aquisição prioritária do algodão produzido no 

Estado, portador de certificado de origem e qualidade emitido por 
entidade credenciada pelo Poder Executivo. nos termos do 
regulamento desta le1. 

Art. 8~ - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa 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. 

PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 APRESENTADA AO PROJETO 
DE LEI N° 2.445/2002 

Com1ssão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei altera a 
Lei n° 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributaria estadual , 
visando reduzir a carga tributária do ICMS incidente nas operações 
internas com medicamentos. 

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça. que concluiu 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. A 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária manifestou-se 
favoravelmente ao projeto. 

Encerrada a discussão no 1 o turno, foi apresentada em Plenário a 
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Emenda no 1, do Deputado Dinis Pinheiro, cabendo a esta 
Comissão sobre ela emitir parecer, nos termos do art. 244 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Emenda no 1, do Deputado Dinis Pinheiro propõe nova redação 

para o § 16 do art. 12 da Lei no 6. 763, de 1975, na redação dada pelo 
art. 3° da Lei no 13.435, de 30/12/99, visando restabelecer a 
autorização para redução da carga tributária do ICMS de 18% para 
12% nas operações internas promovidas por estabelecimento 
industrial com móveis classificados na posição 9403 da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias- NMB. 

Todavia, a emenda não deve prosperar. uma vez que o seu objeto 
foi contemplado pela Lei no 14.062, de 20/ 11 /2001, que acrescentou o 
§ 21 ao art. 12 da Lei n° 6.763, de 1975, instituindo a redução da 
carga tributária para 12% nas operações internas promovidas por 
estabelecimento industrial com móveis classificados na posição 9403, 
como pretende o autor da emenda, além de estender o mesmo 
benefício para mercadorias correlatas descritas na Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias- NMB- Sistema Harmonizado- SH. 

Logo, em razão da perda de objeto, a emenda encontra-se 
prejudicada. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição da Emenda no 1, 

apresentada em Plenário ao Projeto de Lei no 2445/2002. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria. relator - Dilzon Melo -

Rêmolo Aloise. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 10/12/2002 , as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento da Sra. Jair 
Alves de Souza, ocorrido em 22/ 10/2002, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves. notificando o falecimento do Sr. 
José Constantino Elói , ocorrido em 9/ 12/2002. em Pedro Leopoldo. (-



Ciente. Ofic1e-se.) 
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. 

lvanildes Aparecida Machado de Melo, ocorrido em 3/12/2002, em 
Matozinhos. (- C1ente. Oficie-se.) 
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ATA 

ATA DA 421 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11 /12/2002 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Durval Ângelo 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente) : Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 2.495 
e 2.496/2002 Requerimentos n°s 3.613 a 3.630/2002 
Requerimentos do Deputado Miguel Martini (2) - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Saúde e do Trabalho - Interrupção 
e reabertura dos trabalhos ordinários - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a 
Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Professor José 
Geraldo de Freitas Drumond para a Presidência da FAPEMIG- Leitura 
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos do 
Deputado Miguel Martini (2); deferimento - 2a Fase: Questão de 
ordem: chamada para recomposição de quórum; existência de número 
regimental para discussão - Palavras do Sr. Presidente - Discussão de 
Proposições: Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução no 
2.472/2002; discurso do Deputado Edson Rezende; questão de 
ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos; discursos dos 
Deputados Marco Régis e Adelmo Carneiro Leão; questão de ordem: 
chamada para recomposição de quórum; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos; encerramento da 
discussão - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres-

Wanderley Ávila - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis 
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Pinheiro - Djalma Dmiz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão- Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Hely Tarqüínio - lran1 Barbosa - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José 
Henrique - José Milton - Kem1l Kuma1ra - Lu1z Fernando Faria - Lu1z 
Menezes - LUIZ Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márc1o Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Às 14h14min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número reg1mental. 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 
18 Fase (Expediente) 

Ata 
- A Deputada Maria José Haue1sen, 28 -Secretária "ad hoc", procede 

à leitura da ata da reunião antenor, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, nas funções de 1 o_ 
Secretário, lê a seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Sepúlveda Pertence . Ministro do Supremo Tribunal Federal , 

solicitando que esta Casa se pronuncie a respeito da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 2.761. 

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
informando a impossibilidade de seu comparecimento a audiência 
pública realizada nesta Casa. (- À Comissão Especial para Emiti r 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 94/2002.) 

Do Sr. Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
prestando informações relativas ao Projeto de Le1 n° 2.442/2002. (-
Anexe-se ao Projeto de Le1 no 2.442/2002.) 

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de Transporte 
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e Obras Públicas, encaminhando cópia de convênio de cooperação 
técnica e financeira entre a SETOP e a COPASA-MG. (- À Comissão 
de Fiscalização Financeira. para os fins do art. 74 da Constituição 
Estadual , c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Rubens Barcelos, Presidente da Câmara Municipal de 
Aimorés, encaminhando cópia de requerimento do Vereador 
Guilhermino de Souza Castro. aprovado por essa Casa, em que se 
manifesta apoio ao projeto de lei , em tramitação no Senado Federal, 
que amplia o período de licença-maternidade para as mães de 
crianças prematuras. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Amaury de Oliveira Macedo, Presidente da Câmara Municipal 
de Prata. encaminhando cópia de requerimentos do Vereador Anuar 
Arantes Amui, aprovados por essa Casa, em que se manifesta apoio 
ao projeto de lei. em tramitação no Senado Federal, que amplia o 
período de licença-maternidade para as mães de crianças prematuras; 
e ao projeto de lei , em tramitação no Congresso Nacional , que 
estende aos municípios a isenção do IPI na aquisição de 
equipamentos por órgãos de segurança pública. (- À Comissão do 
Trabalho. ) 

Do Sr. Aristeu Fernandes Viana, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Joaíma. solicitando providências com relação ao elevado 
número de acidentes no Km 75 da Rodovia MG-1 05, que liga aquele 
município ao de Jequitinhonha. (-À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Onofre Lopes Diniz, agradecendo a manifestação de pesar 
formulada por esta Casa, a partir de requerimento do Deputado 
Marcelo Gonçalves, por ocasião do falecimento do Sr. Sebastião 
Lopes Diniz. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI No 2.495/2002 

Declara de utilidade pública o Grupo da 3a Idade Arte de Envelhecer, 
com sede no Município de Sacramento. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da 3" Idade Arte 



de Envelhecer. com sede no Munic1p1o de Sacramento. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão 
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Justificação: O Grupo da 3a Idade Arte de Envelhecer é uma 
sociedade civil sem f1ns lucrativos constituída em 20/7/99, formada por 
pessoas acima de 55 anos de idade. Tem ele como finalidades 
essenc1a1s: promover a prática de atividades recreativas e 
socioeducativas para todos os idosos sacramentanos; defender os 
interesses ind1v1duais e coletivos de seus membros. bem como os 
seus direitos consagrados constitucionalmente; pugnar pela 
democracia, pela mdependênc1a e pelo respe1to as liberdades 
fundamentais do homem. sem distmção de raça. cor, sexo, 
nacionalidade, convicção política ou relig1osa. 

O título que ora propomos possui o intento de homenagear essa 
entidade pelo va lioso trabalho aludido rapidamente no parágrafo 
anterior. o qual vem sendo realizado em seus quatro anos de 
existência. 

- 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° 2.496/2002 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Pequeno Lar. 

com sede no Município de Coronel Fabriciano. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária 

Pequeno Lar, com sede no Mun1cíp1o de Coronel Fabnc1ano. 
Art. 2° - Esta lei entra em v1gor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2002. 
Ivo José 
Justificação: A Creche Comun1tária Pequeno Lar. fundada em 

18/4/95, é uma entidade civil sem fins lucrativos de natureza 
filantrópica e educacional. Tem como objet1vo amparar e educar 
cnanças carentes, combater a fome e a pobreza. Todo esse trabalho 
visa a melhorar a qualidade de vida das pessoas assistidas pela 
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Creche. Tendo em vista o trabalho desempenhado e os benefícios 
que a entidade presta à comunidade. solicitamos o inestimável apoio 
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.613/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
São José do Alegre pelo transcurso do 49° aniversário de sua 
emancipação. 

N° 3.614/2002, do Deputado Arlen Santiago. solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
São João da Ponte pelo transcurso do aniversário de sua 
emancipação. 

N° 3.615/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
São João do Paraíso pelo transcurso do aniversário de sua 
emancipação. 

N° 3.616/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Claro dos Poções pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. 

N° 3.617/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Varzelândia pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 3.618/2002, do Deputado Arlen Santiago. solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
São Gonçalo do Rio Preto pelo transcurso do aniversário de sua 
emancipação. 

N° 3.619/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Riacho do Machados pelo transcurso do aniversário de sua 
emancipação. 

N° 3.620/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Montalvânia pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. 



N° 3.621 /2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
ltacarambi pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. 

N° 3 .622/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comumdade do Município de 
ltacambira pelo transcurso do aniversário de sua emanc1pação. 

N° 3 .623/2002, do Deputado Arlen Sant1ago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Municíp1o de 
Chapada do Norte pelo transcurso do aniversário de sua 
emancipação. 

N° 3.624/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Mun1cípio de 
Águas Vermelhas pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. 

N° 3.625/2002, do Deputado Arlen Sant1ago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Jequitaí pelo transcurso do aniversáno de sua emancipação. 

N° 3.626/2002, do Deputado Arlen Santiago, solici tando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Janaúba pelo transcurso do aniversáno de sua emancipação. 

N° 3.627/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Mumcípio de 
Brasília de Minas pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. 

N° 3.628/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Joaquim Felício pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. 

N° 3.629/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Josenopólis pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. 

N° 3.630/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Catuti pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

- São também encaminhados à Mesa requenmentos do Deputado 
Miguel Martini (2). 

Comunicações 
- São também encaminhadas a Mesa comunicações das Comissões 

de Saúde e do Trabalho. 



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

Regimento Interno, Interrompe os trabalhos ordinários para 
homenagear Dom Geraldo Magela de Castro pela sua nomeação 
como pnme1ro Arcebispo de Montes Claros e para comemorar a 
mstalação da Província Eclesiástica no Norte de Minas. 

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

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Estão reabertos os 
nossos trabalhos ordinários. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Pres1dente - Esgotada a hora dest1nada a esta parte. a 

Presidência passa à 2a Parte da reunião. com a 1 a Fase da Ordem do 
D1a. compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reun1ão. 

Designação de Com1ssões 
O Sr. Pres1dente - A Presidência va1 designar os membros da 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Prof. 
José Geraldo de Freitas Drummond para o cargo de Presidente da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG. Pelo BPDP: efetivo - Deputado lvair Nogueira; suplente -
Deputado Antônio Andrade; pelo PL: efetivo - Deputado Agostinho 
Silveira; suplente - Deputado Eduardo Brandão; pelo PDT: efetivo -
Deputado João Batista de Oliveira; suplente - Deputado Bené Guedes; 
pelo PPB: efetivo - Dalmo Ribeiro Silva: suplente - Deputado Pinduca 
Ferre1ra; pelo PT: efet1vo - Deputado Durval Ângelo; suplente -
Deputada Maria José Haueisen. Designo. As Comissões. 

Leitura de Comunicações 
- A segu1r, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Saúde - aprovação, na 95a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 
2.416/2002, do Deputado Sebastião Navarro Vieira. e do 
Requerimento n° 3.587/2002, do Deputado Paulo P1au. e rejeição dos 
Requerimentos n°s 3.520 e 3.521 /2002, do Deputado Miguel Martini; e 



do Trabalho - aprovação, na 101 a Reunião Ordinária , dos Projetos 
de Lei n°s 2.101 /2002, do Deputado Alberto Bejani. 2.229/2002, do 
Deputado lva1r Nogueira, 2 .246/2002, do Deputado Dilzon Melo, 
2.364/2002, do Deputado Antônio Andrade. e 2.373/2002. do 
Deputado Miguel Martini (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir. o Sr. Presidente defere. cada um por sua vez, nos termos 

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do 
Deputado Miguel Martini (2) solicitando a inclusão em ordem do dia 
dos Projetos de Lei n°s 2.195 e 2.049/2002. 

28 Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destmada a 1 a Fase, a 

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

Questão de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente. como o Plenário 

está vazio, solicitamos o encerramento. de plano, da reunião. 
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 

constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados, que, 

somados aos 9 em comissões, perfazem o total de 34 Parlamentares. 
Portanto, há quórum para a discussão da matéria constante na pauta. 

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

presente reunião o Veto Total à Propos1ção de Lei n° 15.266. 
apreciado na reunião extraordinana realizada hoJe, pela manhã. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução 

no 2.472/2002, da Comissão de Justiça, que delega ao Governador do 
Estado atribuição para elaborar lei delegada dispondo sobre a 
estrutura das administrações direta e Indireta do Poder Executivo, nos 
termos que menciona. A Comissão de Administração Pública opma 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em 
discussão, o projeto. Com a palavra. para discuti-lo. o Deputado 



Edson Rezende. 
O Sr. Presidente- Com a palavra. o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Resende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Sras. Deputadas, públ ico presente, telespectadores. já vivi. quando 
Vereador. s1tuação semelhante à que passa agora com esse projeto 
de lei, a tal da Lei delegada. Nesse caso, é uma lei que torna o 
Governador não um Governador, mas um imperador. Torna-o não um 
Governador constituído sobre a base democrático-republicana dos 
três Poderes, mas sobre uma base executiva única em que o Poder 
Legislativo delegamos ao Executivo o poder absoluto de fazer uma 
reforma administrativa com todas as atribuições que deveriam ser 
divididas com o Legislativo. Mas. no entanto. o Poder Legislativo 
delega sua competência total e absoluta ao Governador. 

O PrOJeto de Resolução no 2.472 é muito claro quando diz. no seu 
art. 1 , que f1ca concedida ao Governador do Estado a delegação de 
atribuição para proceder à racionalização da estrutura administrativa 
do Poder Execut1vo sem a abertura de créditos especiais e com 
poderes limitados. Observa-se, logo a seguir. que não são limitados. 
Pelo contráno. são ampliados. porque o Governador pode criar. 
Incorporar, transferir, extinguir e alterar os órgãos públicos, inclusive 
os autônomos ou unidades da administração direta, bem como 
modificar a estrutura orgânica das entidades da administração 
indireta, definindo suas atribuiões, objetivos e denominações. 

Dessa forma, pode, além de criar, incorporar e transferir, extinguir os 
órgãos públicos. inclusive autônomos e da administração indireta. 
Estamos repassando ao Governador o poder de extinguir, por 
exemplo, a FHEMIG, caso queira. Se quiser, pode. pois estamos 
repassando-lhe autoridade. Pode extinguir secretarias. fundir. Está 
claramente expressa na lei que estamos repassando ao Governador 
toda a autoridade para alterar a estrutura administrativa no que tange 
a cnar, Incorporar. transferir, extingu1r e alterar órgãos públicos. 

Se aprovarmos essa le1 delegada, estaremos dando poder absoluto 
ao Governador para que assim o faça. Isso sem ao menos o 
Governador eleito ter-nos apontado o que pensa do Estado. Qual é a 
concepção do Estado que Aécio Neves tem? 

O que pensa sobre a estrutura de uma Secretaria de Estado da 
Saúde? O que pensa sobre a estrutura de uma Secretaria de Estado 



da Educação? O que pensa . por exemplo. dos serviça1s da 
Secretaria da Educação? Não tendo havido a nomeação dos 
concursados dos serviçais da area da educação. ele pode. se quiser. 
tornar esse setor terceirizado. como tem sido prática e concepção 
ideológica do PSDB - a questão da terceirização dos serv1ços, que na 
verdade constrói um Estado paralelo. 

Pode-se dizer que o Estado brasileiro está mínimo porque gasta 
49°o com o funcionalismo público. Por outro lado. pelos levantamentos 
que fizemos, inclusive das estruturas federais em Minas Gerais, o 
Estado brasileiro se constitui hoje de dois Estados. Um, o Estado 
oficial. público, os órgãos públicos. as entidades e mstitu1ções 
públicas. Paralelamente. um Estado terceirizado. que produz serviços 
públicos paralelamente ao Estado público, órgãos e ent1dades 
públicas que constituem o arcabouço de um Governo de Estado. O 
Governador do Estado de Minas Gera1s. na questão da educação por 
exemplo, pode tomar uma dec1são na Secretaria para que o setor dos 
serviçais, que hoje tem uma grande parcela de contratados, torne-se 
um serviço terceirizado. Podemos transferir para o Governador a 
terceirização desse tipo de serviço, ou podemos discordar disso. Mas 
são apenas conjecturas que podemos fazer sobre o futuro de um 
projeto que delegamos ao Governador do Estado. 

O Deputado Carlos Pimenta• (em aparte) - Agradeço o aparte e 
peço licença para distanc1ar-me um pouco do tema do 
pronunciamento de V. Exa. , para fazer referência a um fato 
lamentável. Ainda há pouco, homenageávamos o Arcebispo de 
Montes Claros, O. Geraldo Majela, quando esteve presente grande 
parte do mundo católico da minha cidade de Montes Claros. Agora. 
recebo um telefonema sobre o passamento de outro grande montes-
clarense, o companheiro José Carlos Costa. Presidente do Automóvel 
Clube de Montes Claros, pessoa das mais respeitadas naquela 
cidade, um jovem, um idealista. Aproveitando o tempo que V. Exa. me 
concede, quero. neste momento. externar minha tristeza - e acredito a 
de todos os Deputados de Montes Claros e do Norte de M1nas - pelo 
falecimento do Sr. José Carlos, grande companheiro, homem dos 
mais respeitados, pai de família exemplar, que nos deixa com uma 
tristeza muito profunda. Obrigado. 

O Deputado Edson Rezende• - Temos observado que todas as 
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vezes que aprovamos uma le1 delegada de tal amplitude, 
acompanharmos todo o processo de modificação. alteração da 
estrutura administrativa. Mas. durante o tempo das discussões e das 
implementações, ficamos ausentes das discussões, das 
implementações e das modificações das estruturas administrativas. 

Ficamos completamente por fora disso. Entregamos isso ao 
Executivo, ao Governador do Estado e a seus supostos Secretários. 
A1nda, f1camos ao lado, ou melhor, divorciados desse processo. 

Não pensamos no sentido de que o Governador a ser empossado 
pudesse ter má-fé na atitude de alterar a estrutura administrativa, mas 
que, chegando recentemente, não conhecendo ainda a estrutura 
administrativa do Estado, não tendo sido Governador. estando em 
outras atividades no Congresso Nacional, portanto distante da 
questão executiva de um Estado complexo como Minas Gerais. tenha 
a iniciativa de alteração de um órgão qualquer. Além disso. sem um 
conhecimento mais aprofundado de quem está há mais tempo no 
governo, de quem já viveu uma estrutura adm1n1strat1va de um Estado 
complexo como Mmas Gerais, e de ter chegado de uma atividade 
diferente, parlamentar, como é o caso de Aéc1o Neves. perguntamos 
qual é o seu conhecimento aprofundado das estruturas, a sua visão 
de Estado e a sua experiência no que tange a questões tão 
complicadas como as das Secretarias de Planejamento, da Fazenda, 
da Saúde. da Educação e outras. Por isso, em vez de modificação 
estrutural e reforma administrativa agora, antes dos primeiros passos 
do conhecimento da máquina, achamos a proposta de reforma 
admin1strat1va de lei delegada, numa perspectiva nossa, de 
parlamentares, que têm condição de estar discutindo mais as idé1as e 
propor reforma realmente de Estado: não as pequenas reformas, po1s 
essas não resolverão o problema do Estado. 

O que mais percebemos é um Estado extremamente burocratizado. 
atrasado no tempo, sem concepção de Estado democrático de direito. 
em que os Cidadãos podem usar da sua prerrogativa para modificar o 
Estado e d1zer aos mandatários onde esta o erro em atendimentos e 
em políticas públicas. 

Esta reforma administrativa, como está sendo posta, pouco 
adiantará para um Estado novo, que produzirá políticas públicas com 
resolubilidade. Ainda vivemos num Estado liberal, clientelista, que , nos 
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últimos anos, foi utilizado como cabide de empregos. Alguns 
polít1cos colocavam seus apadrinhados e contratados sem 
compromisso com o serviço publico, apenas compromissados com o 
seu padrinho. 

Então. temos o híbndo de um Estado falimentar. cllentelista. que se 
mescla, de certa forma, com outro Estado, que se busca e luta. O PT 
tem exigido que haja concurso público, a fim de que os concursados 
sejam os melhores, sem apadrinhamento político. ou seja. devem 
passar nas provas por capacidade. Esse é o novo Estado que 
precisamos construir. 

No entanto. neste Estado mineiro que a1 está. ma1s de 50°o dos 
serv1dores públicos são contratados. É um Estado construído por 
clientelismo político. Portanto, não fez um Estado para produzir 
políticas públicas de qualidade para o povo mineiro, mas clienteli sta. 
Então. fica a pergunta: ··sera que a delegação de poder que estamos 
concedendo - não o PT que se coloca contrário a esse projeto - ao 
Governador do Estado provocara realmente uma reforma 
adminiStrativa que melhore a cond1ção de trabalho dos servidores 
públicos do Estado e, melhorando a qualidade e a valorização desses 
servidores, produzirá serviços de boa qualidade para o povo mineiro? 
Essa é a grande questão. Queremos saber se. na ponta da educação. 
em que estará o aluno a receber as aulas e a educação para sua vida 
e seu futuro; na ponta da saúde, no momento em que o paciente 
precisa do atendimento médico, em que o agente de saúde estará na 
casa de uma família para averiguar as condições de v1da e as 
ambientais, onde está o Estado, representado pelos seus servidores 
públicos, se. naquele momento, os cidadãos mineiros receberão o 
melhor tratamento e terão de volta o que depositaram em Impostos 
para receber um bom serviço, se ele realmente terá o retorno do que 
paga de impostos neste Estado e neste País'·. 

A questão maior que temos de saber é se as reformas 
administrativas pretendidas pelo Governador eleito transformarão o 
Estado em um produtor de bons serviços e de ações públicas que 
darão resultado para quem sofre com um problema de saúde, para 
uma criança que precisa de educação de qualidade ou para alguém 
que tenha problema com a justiça e que terá seu Defensor Público 
num momento de agruras, quando estiver nas barras da justiça. 
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precisando de alguém que o defenda. Não sabemos de nada disso. 
porque não sabemos qual é o projeto do Governador eleito. Aécio 
Neves. Qual é o seu projeto para o Estado de Minas Gerais? Qual é o 
seu projeto para que essa máquina funcione? Na agricultura, por 
exemplo, na educação ou na saúde. o que ele pensa sobre este 
Estado. o que pensa sobre os servidores públicos. sobre a carre1ra do 
mag1sténo? Qual é sua proposta para o plano de carreira do 
magistério. que hoje está amarrada pelo Líder do PSDB nesta Casa? 
Como irá tratar os servidores do IMA, da Fundação João Pinheiro, da 
ciência e tecnologia? Como tratará a questão da EMATER e tantos 
outros setores e orgãos públicos deste Estado? Não temos nenhuma 
resposta. Comparando um projeto desses com a medida provisóna . 
verificamos que esta é um ato arbitráno. porém, pelo menos. tem um 
conteúdo. um projeto colocado, descrito e concluso. Mas, nesse caso. 
o Governador do Estado Simplesmente disse que va1 criar. extinguir. 
incorporar e alterar os órgãos públicos das administrações direta e 
indireta. E entregaremos a ele esse poder de alterar, um poder que é 
dividido conosco, já que a iniciativa de qualquer alteração do quadro 
de pessoal tem de ser do Executivo? Por outro lado, essa iniciativa 
tem de passar pela Casa Legislativa. pelo nosso crivo pela nossa 
concepção. pela nossa discussão e pelas modificações que possamos 
fazer, que queiramos fazer e que desejamos fazer. As prerrogativas 
do Legislativo, infelizmente, ao longo dos últimos anos, têm sendo 
dilapidadas progressivamente. 

Este já não é mais um Poder autônomo, que decide questões 
cruciais, porque perdeu a Iniciativa de alterar e de propor, como, por 
exemplo, projetos que tratam do pessoal, das finanças, e tantos 
outros. Perdemos nossa condição de legislar por iniciativa própria. 
Essa condição, incrivelmente. passou a ser muito mais do Executivo 
do que do Legislativo. A perda da nossa condição de autonomia e de 
iniciativa, nos últimos anos, vem acarretando perda para este Poder, 
que, por isso, é subjugado pelo Executivo, diminuído, quando 
comparado aos demais. Mais uma vez, na lei delegada. ficamos ainda 
mais diminuídos diante do Executivo. porque renunc1amos à 
prerrogativa de discutir um projeto. que é colocado na fase mic1al de 
um Governo que ainda não chegou, não conhece e não teve 
experiência sobre ele nem sobre o processo que é o Executivo 



Estadual; por isso não terá condições de propor reformas 
administrativas que possam melhorar o Estado. produzindo políticas 
públicas eficientes. 

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Nobre Deputado Edson 
Rezende, nós, que fazemos polít1ca e mantemos nossa presença 
neste parlamento graças à votação recebida do povo, não podemos 
desconsiderar a força do voto. Vejo que V.Exa.. no exercício 
democrático da obstrução, faz considerações à lei delegada, -
encomendada pelo atual Governador e pelo próximo -, as quais, a 
meu juízo. não procedem em sua totalidade. Não podemos 
desconhecer e desconsiderar a sinalização das urnas. que elegeram 
Aécio Neves no 1 o turno. Sabemos que a traJetoria de um político é 
muito importante na definição de eleição. 

O Governador Aécio Neves. que assumirá o cargo no d1a 1 o de 
janeiro, foi eleito no 1 o turno, a par de um acervo político que vem 
sendo construído há anos. Ao ocupar a direção do Estado. ele o fará 
com a responsabilidade que tem caracterizado sua trajetória política. 

Essa lei delegada dará poderes ao Governador para agir de forma 
restritiva e reduzir gastos. Esta Casa não esta lhe confiando um 
cheque em branco para mandar e desmandar. 

Eu, que fiz tantas críticas ao PSDB. que sou um crít1co contumaz da 
gestão de Fernando Henrique Cardoso, que, por Inúmeras vezes 
manifestei isso aqui , neste microfone e pela sexta vez votei em Lula, 
não teria razões para vir aqui fazer apologia nem ao PSDB, nem a 
Fernando Henrique, nem ao Governo que limpa as gavetas neste 
momento. Mas percebo que o Governador Aéc1o Neves. mov1do pela 
sua responsabilidade, certamente não vai querer empreender um 
gerenciamento semelhante ao que fez o Governador Itamar Franco. 
Um Governador que assumiu com a expectativa favorável de toda a 
sociedade, foi Presidente da República, está terminando o mandato 
da forma como vemos. Lamentavelmente, não conseguiu fazer o que 
se desejava no Estado, a par de uma estrutura grandiosa que tropeça 
em suas próprias pernas. Isso, tenho certeza. o Governador Aécio 
Neves não quer que aconteça em seu Governo. 

Precisa dar respostas urgentes e enérgicas à sociedade. Irá. 
seguramente, restringir, limitar o tamanho do Estado, cortar cargos de 
confiança. reduzir a folha de pagamentos. o que desagradará muita 
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gente. Se não o fizer neste primeiro momento, não consegUirá 
d1rigir o Estado. O Estado de Minas Gerais será seu túmulo político. 
De mane1ra sabia, propõe essa lei delegada e, seguramente. não fará 
nada que desagrade esta Casa nem o povo de Minas Gerais. Tenho 
absoluta certeza de que se utilizará da lei delegada para dar ao 
Estado um gerenciamento ma1s ágil , a possibilidade de uma economia 
que observe e respeite a Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre 
outras. Certamente haverá mais recursos para investir na malha 
viária , na educação, na saúde. que é a expectativa de todos nós. 

Infelizmente. o Governador Itamar Franco. quando propôs a esta 
Casa, ainda no início do seu Governo. uma med1da singela e até 
t1m1da, v1sando fazer economia na administração pública. não 
conseguiu obter a autorização para fazer as restrições que pretendia. 
Não percebo exagero na proposta do Governador Aécio Neves. 
Desejo votar a favor da le1 delegada. a cujos poderes o Governador 
não se deve lim1tar. Terá de enfrentar a administração indireta 
também fazendo cortes, para que seu Governo seJa eficaz e possa 
dar as respostas que a soc1edade prec1sa e merece e, sobretudo. 
cumprir os compromissos assumidos em campanha. Muito obrigado. 

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, para encerrar, 
gostana de d1zer ao Deputado João Paulo, a quem muito respeito. que 
a mesma autondade que as eleições deram ao Governador do Estado 
o povo mine1ro também deu aos Deputados Estaduais. quando os 
elegeu. Logo, a mesma autoridade de que dispõe o Governador para 
fazer as modificações, a reforma administrativa. o povo mineiro 
conferiu aos Deputados. 

E é com os seus Deputados. na próxima legislatura, que o 
Governador eleito deveria contar para fazer a reforma administrativa. 

Se qualquer um de nós chegar a qualquer órgão sem conhecer a 
realidade. de imediato podemos propor alguma reforma? Não faço 
restrição à pessoa do Governador eleito, mas a cond1ção de quem 
está chegando e pretende fazer modificações. 

Por último, para os cargos de comissão ou de confiança, não precisa 
reforma administrativa, porque o Governador pode não preenchê-los. 
Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 



O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Pres1dente. todos 
queremos ouvir o valoroso Deputado Marco Régis. No entanto. o 
debate só deve ser mantido na Casa, pela nossa compreensão, com a 
presença mínima de 26 Deputados. Não os havendo aqui e em 
reunião de comissão. em que só há quatro. peço. de plano. a V. Exa. 
que encerre a reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
regimental. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. 

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Continua em 
discussão o projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente. Srs. Deputados. 

assum1mos a tribuna nesta tarde para, em solidanedade com os 
nossos companheiros que realizam a obstrução nesta Casa, nos 
perfilarmos com os mesmos sentimentos e manifestarmos os nossos 
pensamentos. Já tive oportunidade de, no 1 o turno, fazer coro com a 
Bancada do PT, manifestando a nossa pos1ção contraria à delegação 
de poderes para o Governador que assumirá em 1 o de jane1ro. 

Dispenso as palmas. pois, sendo um Deputado independente, tenho 
a minha posição defmida, independente das palmas, que agradeço. 

No 1 o turno, manifestei posição contrária. Como daremos delegação 
a um Governador que não tomou posse ainda? Há 
Inconstitucionalidade no pedido, pois a Constituição proíbe que a 
delegação passe para outra legislatura. Na verdade. nós, 
parlamentares, estaremos dentro da mesma legislatura, já que os 
mandatos irão até 31 de janeiro. 

Mas é estranho que um Governador contraditório como o Sr. Itamar 
Franco. capaz de apoiar um candidato do PSDB para Governador e 
um do PT para a Presidência, tenha essa atitude. Isso não dá para 
entender, a não ser como um oportunismo político. Por que o Sr. 
Governador está servindo de trampolim para a delegação de poderes 
ao Governador vindouro? Trata-se de civilidade democrática ou de 
excesso de democracia. como quer fazer crer o Sr. Fernando 



Henrique Cardoso, ao fazer uma portentosa publicidade da 
transição em nível federal? 
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Não acredito em nada disso. Sou um descrente de certos 
mecanismos democráticos, que nada mais são do que atividades para 
inglês ver. Descreio da tão aludida e decantada transição que se 
processa em n1vel federal , quando o Governo coloca uma série de 
favorecimentos à disposição de Lula. Nada disso me encanta nem 
emociona. O Governo Federal quer se passar por bonzmho, nesses 
últimos momentos, dando uma demonstração de democrata convicto , 
para conseguir que o futuro Governo, ao assumir o papel 
governamental e constatar o quadro caótico em que se encontra este 
Pa1s, em todos os setores, seja ma1s condescendente nas crít1cas que 
fizer. 

Partindo dessa premissa do plano federal para o estadual. não veJO 
porque a Assembléia delegar poderes a um futuro Governador. que 
tem as mesmas características do Sr. Fernando Henrique Cardoso, 
uma vez que foi líder no seu Governo e Presidente da Câmara. Quer 
passar por um futuro e promissor Governo bonzinho para inglês ver. já 
que, no plano das idéias, comportou-se tal qual o Presidente, tanto 
como seu líder quanto como Presidente da Câmara dos Deputados. 
Não vejo diferença. 

O Governador que tomará posse passou a imagem de que era 
contrário à privatização de Furnas, o que não é verdade. Ele tentou 
ficar em cima do muro, tomando o cammho mediano porque, na 
verdade, era favorável à privatização, com a pulvenzação das ações 
de Furnas. Portanto, era favorável à sua venda, com ações 
pulverizadas no mercado. Não vejo diferença em vender com tal 
pulvenzação porque. amanhã. os canalhas do capitalismo 
internacional juntarão esses cacos da privatização pulverizada, como 
desejava o Sr. Aécio Neves. juntarão as ações que, fatalmente , 
chegarão ao domínio de algum grupo internacional poderoso. E todos 
sabemos da repercussão disso para o Brasil pois, com a privatização 
de Furnas, seriam privatizadas a ELETRONORTE, a Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco, e estaríamos. em suma, entregando o 
dommio das águas brasileiras à sanha do capitalismo selvagem 
internacional . 

Fui um dos coordenadores da Frente Parlamentar Jorge Hannas 



contra a privatização de Furnas e o único parlamentar, desta Casa, 
que esteve com o Governador durante as manobras da PMMG, com o 
pretexto de impedir a privatização daquela companhia. Achei 
Importante estar presente e me solidarizar com o Governador por 
reconhecer os pontos positivos desse Governo contraditório. Foi 
positivo o fato de ter combatido a privatização num momento em que 
só ele, o Governador, seria capaz de enfrentar o Sr. Fernando 
Henrique Cardoso. Só ele podena ser o estandarte condutor das 
idéias contrárias pois não teríamos forças para suportar a pressão 
internacional , seja do FMI , seja dos banqueiros. dos empresarios do 
sistema financeiro e, aqui dentro, dos numerosos vendilhões da 
Pátria. Temos de dar esse crédito ao Governador Itamar Franco. 
Como parlamentar, jamais ocuparei a tribuna para tecer críticas ao 
contraditório Governo Itamar Franco, até pelo respeito que por ele 
nutria no tocante à defesa do nosso s1stema energético e hidrelétrico. 
Mas um outro episódio desse Governo contraditóno preocupou-me, 
como membro da CPI do Narcotráfico. O Governador postergou as 
providênc1as a serem tomadas contra o então Secretário da 
Segurança Pública. Deputado Federal Mauro Lopes, a quem 
acusávamos de ligações com elementos comprometidos com a 
criminalidade. Sabemos que o Governador, em outras ocasiões, foi , 
inclusive, precipitado, como, por exemplo, ao dem1tir o boníssimo 
Armando Costa, então Secretário da Saúde, sem que t1vesse chance 
de defesa, no episódio relacionado às autarquias ligadas àquela 
Secretaria. Mas, no caso do Sr. Mauro Lopes, o Governador 
delongou, protelou, postergou as providências, porque protegia aquele 
Secretário. Somente quando surgiram documentos comprobatórios 
das ligações do Secretário com elementos portadores de 
antecedentes criminais, em descumprimento a dispositivo da Lei 
Orgânica da Polícia Civil ele caiu. Antes, fomos ao Governador, 
quando foram requisitadas provas à CPI do Narcotráfico. 

O Sr. Secretário fazia questão de desfi lar com elementos que 
apresentavam antecedentes criminais. Pediu provas à CPI do 
Narcotráfico, as quais apresentamos, mas o Sr. Governador enrolou , 
protelou, postergou , com intensão de esvaziar a CPI e esperar seu 
término. Um documento foi elemento desencadeador da queda do 
Secretário da Segurança Pública, pela ação não só da CPI , mas pela 



Imprensa, atenta naquele momento. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - F1co feliz com o 

aparte que me outorga. Há poucos dias, quando estava na tnbuna, V. 
Exa. reproduziu um belíssimo trecho do jornalista Amaury Júnior, da 
"Folha de Muzambinho". Dizia ele que não era tão íntimo de V. Exa .. 
não o conhecia no dia-a-dia, mas admira sua conduta, dedicação, 
determinação como guerreiro e defensor do Sul de Minas. Tem a 
honra de representar o povo do Sul de Minas em oito anos 
consecutivos. Apesar de não conhecer Amaury Júnior. diz que está de 
parabéns. Convivi com V. Exa. nesta Casa, onde tivemos leal. fraterna 
e respeitosa amizade. atendendo aos interesses de Minas Gerais. 
Acompanhei seu trabalho na Com1ssão de Saúde, onde traçou. 
desenhou e executou seus planos em defesa da saúde do povo 
mineiro. Acompanhei seus pronunciamentos. e V. Exa. sempre esteve 
a nosso lado, quer a aprovação de nossos projetos, quer na s1tuação 
dos designados e em defesa do plano de carreira dos servidores da 
educação. 

V. Exa. deixa a Assembléia Legislativa com uma marca histórica, 
registrada ao longo do tempo, como ex-Prefeito de sua querida terra. 
No cumpnmento de seu mister, sempre foi transparente , firme e 
decidido. Todas as vezes em que ocupou a tribuna, reivindicou , 
postulou e defendeu Minas e Furnas, onde t1ve o prazer de estar com 
V. Exa. na Frente Parlamentar Jorge Hannas. 

Quero que a história registre que, lamentavelmente, esta Casa teve 
grande perda com sua saída. Seu apostolado parlamentar, sem 
dúvida alguma. foi marcado por letras f1rmes e fortes. por dedicação. 
por honra, por credibilidade e, acima de tudo, por sua f1rmeza de 
caráter. 

Gostaria de, naquela hora, também tê -lo saudado, pois o momento 
era aquele, uma vez que estava lendo todas as descrições 
Jornallsticas. Não sou JOrnalista, estou falando do meu coração, de 
am1go para amigo, porque V.Exa. sempre foi um colega, um 
parlamentar correto, leal. amigo, dedicado. Tenho certeza de que a 
Assembléia Legislativa sentirá sua ausência e que seu nome estará 
na história parlamentar. por todos os projetos. por todas as ações. por 
todas as suas dec1sões Importantes, caminhando com os outros 
Deputados. com seus projetos e suas convicções, as quais sempre 
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respeitamos. 
V. Exa. sempre teve caráter, dignidade e honradez. Talvez este não 

seja o momento certo para dizer essas palavras. O momento certo 
seria aquele em que estava fazendo o pronunciamento, mas que fique 
registrado, nos anais desta Casa, o que penso e o que sempre 
lembrarei de V.Exa.: suas boas ações, firmeza e leal e fraterna 
am1zade. 

Parabéns, ma1s uma vez, por seu belíssimo pronunciamento. 
Sempre nos lembraremos de seu exemplo dignificante nesta Casa do 
Legislativo. Parabenizo Muzambinho, porque, V.Exa. retornando ou 
não a sua terra natal , será seu f1lho amado, aquele que ajudou a 
constru ir a históna da sua terra, como Prefeito. como Cidadão. como 
exemplar chefe de família e amantíssimo filho. A transparência da sua 
v1da nos conforta. Que V. Exa. se reserve para serv1r, mais uma vez. a 
M1nas Gerais, no próx1mo pleito ou a sua querida terra de 
Muzambinho. Parabéns e que Deus o abençoe sempre, meu 
caríssimo amigo, Deputado Marco Régis. 

O Deputado Marco Régis - Amém , e muito obrigado meu querido 
colega, Dalmo Ribe1ro Silva. nobre Deputado Estadual. Mu1tas vezes. 
me manifestei, no 1níc io desta legislatura, afirmando que V. Exa. era 
uma das revelações da nova safra de Deputados que chegavam à 
Assembléia Legislativa. E não foi diferente, po1s cumpriu aqui uma 
trajetória brilhante, o que levou a uma reeleição expressiva. fruto de 
seu trabalho e de sua dedicação. 

Quando me aparteia e diz que este não é o momento para tecer 
comentários desse teor, desse jaez, respondo, humildemente , 
Deputado Dalmo Ribeiro, como pode não ser momento para receber, 
com emoção, elogios. até hiperbólicos, de sua parte? Na verdade. não 
sou esse parlamentar tão decantado de que fala , senão minha 
reeleição teria sido certa. Mas uma coisa é verdadeira. Quando eu 
disse, não grosseiramente, que dispensava aplausos, é porque eu 
queria desenvolver o meu raciocínio , senhores da galeria, a quem 
respeito, a quem cumprimento. 

Como Deputado que cumpriu o1to anos de mandato e teve berço na 
infância. sinto que hoje falta berço na educação - hoje as pessoas 
estão aqui reivindicando melhonas nessa área -, a fim de que 
respeitemos os nossos colegas, os nossos Diretores, os nossos 



semelhantes. os nossos subordinados. É preciso transmitir não 
somente ensinamentos teóricos e pedagógicos aos nossos alunos. 
mas também ministrar-lhes uma educação em que o respeito seJa a 
base da convivência e a certeza de fraternidade entre as pessoas. 

Deputado Dalmo Ribe1ro S1lva. agradeço o seu aparte. Vou guardá-
lo na minha memória, assim como estará gravado na transcrição que 
constará nos anais desta Casa. em que nós. que por aqui passamos. 
durante oito anos. temos nossa história registrada. Já levei para m1nha 
terra mais de 100 exemplares dos anais da Assembléia Legislativa. As 
pessoas que os folhearam perceberam que, por ma1s modesta que 
tenha sido a nossa passagem por esta Casa - aqui demonstramos 
espírito de luta. comprom1sso com a causa pública. respeito para com 
aqueles que para cá nos conduziram, talvez pelas nossas idéias -. 
aquilo que está registrado é a h1stóna das nossas vidas. 

Não lamento haver perdido a ele1ção, pois Ja entre1 na campanha 
política endividado, sem condições. de fazer propaganda eleitoral. 
Mas não contava com isso, pois sempre quis ser eleito pelas minhas 
qualidades e nunca pelo que pudesse ter ou apresentar para alguém. 
Não posso ficar frustrado por haver perdido oito mil votos na minha 
região, porque não fui derrubado pela minha cidade, Muzamb1nho, 
que me deu 60°1o dos votos. Do total de 14 mil eleitores dessa cidade, 
tive 6 mil dos 1 O mil votos validos. É difícil ser eleito por uma cidade 
pequena. É uma luta de Davi contra Golias. Um companheiro de uma 
cidade com maior contingente eleitoral pode ter ali 20 ou 30 mil votos. 
Mas para nós, que temos uma pequena base eleitoral, e que . 
portanto. temos de buscar votos nas cidades VIZinhas. é muito difíci l, 
pnncipalmente para mim, que não fui um Deputado fisiológico. 
bajulador dos Prefeitos da região. Nem assim o quis. porque não 
quero ver a nossa política degradada. Hoje, os Prefeitos votam 
somente naqueles Deputados que levaram benefícios para suas 
Cidades. Quera continuar acreditando que essa política brasileira 
mudará. 

Repetirei algumas palavras do vitonoso Deputado Anderson Adauto. 
ex-Presidente desta Casa - a quem peço desculpas por revelar 1sso -. 
que, em uma reunião privada do PL, ao qual pertenço hoje, fez um 
comentário a respeito da pos1ção do part1do com o novo Governo, 
dizendo para os presentes eleitos e reeleitos: não posso acreditar que 



voces desejem que a polít1ca brasileira cont1nue nesse d1apasão. 
em que nós, Deputados, durante a campanha, em cada cidade a que 
chegamos, quase encontramos Vereadores com placas nas mãos, 
dizendo que valem RS1.000,00 e dão 300 votos; valem RS5.000,00 e 
dão 1 .000 votos. Essa é a verdade nua e crua que perdura no interior 
do País e do nosso Estado. 

Tivemos uma regressão, e não culparei nenhum Deputado desta 
Casa por esse comportamento nojento, vil . que parte dos Vereadores. 

Para exemplificar, contarei uma história peculiar. No meu primeiro 
mandato. consegui destinar, por meio de verba de subvenção, uma 
ambulância bem equipada a um distrito que nunca a havia possuídos. 
E essa ambulância foi destinada a uma assoc1ação comunitária , que, 
realmente, fez um trabalho interessante, mas tinha dificuldades em 
mantê-la. Um dia, um cidadão pobre e desconhecido, malsucedido na 
vida na cidade de campinas, voltou para o seu distrito e ofereceu ao 
Presidente da associação ser o motorista da ambulância. Não posso 
tirar-lhe o mérito de passar noites maldormidas e dias mal alimentado, 
transportando doentes. Com esse mérito, elegeu-se Vereador. Não 
quero dizer com isso que deva ter sido eleito por estar dirigindo uma 
ambulância doada por mim. Digo isso pelo sentimento de vê-lo 
vendendo o seu cargo para um outro candidato, sem ter o menor 
respeito para com a comunidade, da qual dire1 o nome - Juréia, 
Município de Monte Belo, terra da minha mulher. A esse distrito vou 
permanentemente e socorro as pessoas, convivo e discuto política 
com elas. Esse vereador, na verdade, vendeu-se em um momento no 
qual queriam processá-lo por estar usando a ambulância para 
transportar material de construção. Ele. então. 1solou o veículo e 
apareceu com outro carro, fruto certamente do dinheiro que recebeu . 
Um caso, portanto, de traição, que, desde Judas, vem se repetindo. 

Antes de encerrar o meu tempo, em discussão com os Deputados. 
dissemos que a nossa memória mu1tas vezes é falha e que todos 
estavam com dificuldade em saber se tínhamos dado alguma 
delegação ao atual Governador. Tinha a certeza de que sim , por meio 
do Projeto de Resolução no 916/2000, que delega ao Governador do 
Estado atribuição para criar le1s delegadas dispondo sobre a revisão 
da remuneração dos servidores públicos estaduais e a reestruturação 
de carreiras e de quadros de pessoal da adm1n1stração direta e 
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1ndireta do Poder Executivo. Portanto. havia uma lei delegada 
dando ao Governador Itamar Franco poderes para promover 
mudanças nos planos de cargo e carreira da administração. 

Lembro-me muito bem de que, passado um ano, o Governador não 
cumpriu o compromisso feito com esta Assembléia. ficando o 
processo parado nos arquivos desta Casa. Por isso, acredito que o 
futuro Governador deveria esperar a sua posse e convocar a 
Assembléia extraordinariamente. Não sou contra as reformas que um 
novo Governador queira fazer, pois ele tem sonhos e sentimentos. 
Embora na Oposição, tenho de respeitar os caminhos que quiser 
tomar e a maneira como quiser fazer. 

Já fui Prefeito, e de esquerda. numa região em que o Lula foi 
derrotado, perdendo em todas as cidades e ganhando, acredito, 
apenas em Guaxupé e Guaranésia. Por isso. fui derrotado nessas 
eleições. Lula perdeu em Muzambinho, minha cidade, Juruaia e Nova 
Resende. Trata-se de uma região conservadora, o que me ajudou a 
ser derrotado. Todos os Deputados com pelo menos dois mandatos 
podem avaliar a minha trajetória ideológica. E, na verdade, essa 
região disse "não" para mim, pois não era o representante que queria. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro 
Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, amigos e amigas, faço minhas as palavras do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva relativas ao Deputado Marco Régis. Posso 
testemunhar seu trabalho valoroso nesta Casa, na Comissão de 
Saúde e nas CPis. Sempre foi uma pessoa correta, transparente e 
ousada. Mesmo que não concordemos com todas as suas ações e 
manifestações, V. Exa. é um dos Deputados que merecem o respeito 
desta Casa e do povo. Não foi V. Exa. que perdeu , e sim Minas. 
Muzambinho e o Brasil. 

A renovação é saudável na política. Se pudéssemos imaginar que a 
renovação ocorresse sempre no sentido de substituir aqueles que 
menos servem aos interesses públicos, ao bem comum , à 
prosperidade do Estado, V. Exa. não estaria entre aqueles que 
deveriam sair. Mas, lamentavelmente , isso acontece com a vida 
política. Existem contradições, mazelas e problemas em função do 
clientelismo, do assistencialismo e dos interesses, e o voto se 
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transformou em mercadoria. Ha pessoas sustentadas pela lógica 
do poder econômico e de ações condenáveis. 

Tenho certeza de que, pelo seu espírito de grandeza, força moral e 
luta para o bem deste País, V. Exa. continuará. por muito tempo, a 
prestar os mais relevantes serviços a este Estado, ao Brasil e à sua 
querida e valorosa Muzambinho. 

Estamos aqui, há alguns dias, ocupando este espaço e dizendo que 
estamos atuando com o objet1vo de obstruir a votação desta Casa, no 
sentido de sensibilizar o Governo atual e principalmente aqueles que 
representam o futuro Governador para que o plano de carrerra possa 
ser apresentado a esta Casa, ser votado e fazer justiça aos 
trabalhadores da educação. 

Poderia, dessa forma. tratar especificamente da questão do plano de 
carreira, da situação dos servidores públicos do setor de saúde das 
colônias, do setor administratiVO da saúde, dos recursos públicos 
destinados à saúde. Quero. porém, inicialmente tratar da lei delegada. 
Pelo que está sendo sinalizado, parece que seria uma lei ou 
delegação que faria todo-poderoso o Governador eleito para o 
próximo mandato. Com esse poder, quase imperial, teria as condições 
necessárias para mudar a estrutura do Estado e fazê-la melhor como 
objetivo de atender à sociedade mineira, ao povo de Minas Gerais, 
aos trabalhadores do Estado. Não acredito na forma como o processo 
está sendo conduzido. Tenho a convicção de que, por mais profundas 
que sejam as transformações promovidas pelo futuro Governador, não 
tocaremos nas questões mais relevantes para podermos mudar o eixo 
de condução do Estado e resolver os mais graves problemas. Já 
votamos outras leis delegadas. Não resolveram. 

Lamento que o Governador Itamar Franco, que teve também à sua 
disposição as le1s delegadas aprovadas por esta Assembléia, não 
tenha fei to as mudanças necessárias para melhorar a estrutura do 
Estado. Existem grandes e graves problemas relativos à organização 
dos serviços públicos, da distribuição e dos ganhos dos servidores, 
que não necessitariam de lei delegada para serem modificados. A 
situação do Estado é caótica não em razão das leis. mas do 
desrespeito a elas. No setor da saude, da educação, da adminrstração 
de modo geral, há um sem-número de contratos admin1strat1vos 
totalmente vencidos. Muitos rrregulares, inconstitucionais, ilegais, 
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muitos até pactuados com o Ministério Público, e nada foi 
realizado. Não sei se esta lei delegada dará ao Governador qualquer 
cond1ção para que faça as modificações estruturais mais profundas. 
Na realidade. os problemas não estão aí. Devem começar a ser 
corrigidos a partir do respeito à nossa Constituição, à legislação 
vigente. Se o Governo Itamar Franco, ainda há tempo, e o de Aécio 
Neves. a partir de 1 o de janeiro, atuarem para equacionar os 
problemas que estão afrontando a legislação e a Constituição Mineira, 
verificaremos que muita coisa pode ser resolvida e muito melhor o 
Estado pode ficar. Um dos grandes problemas que não entendo, cuja 
resistência está exposta. fruto desse debate e da obstrução que 
estamos fazendo, é a discussão dos planos de carreira, da 
organização dos serviços. da distribuição correta dos servidores. 
Enquanto não tiverem um plano de carreira , não estiverem 
organizados e distribuídos corretamente, não daremos um salto de 
qualidade. Para fazer modificações importantes, por exemplo, 
cortando cargos comissionados, alterando Secretarias que não 
funcionam. o Governador não precisa de lei delegada. A mudança 
poderia ser feita em outro momento, com a participação da 
Assembléia Legislativa. Tenho me manifestado e defendido que o 
problema crucial desta lei delegada é ser votada por uma Assembléia 
que encerra suas atividades quando começar o próximo Governo. 
Acredito e defendo que isso não deve acontecer porque não é correto, 
ético, adequado, principalmente por se tratar de uma proposta 
encaminhada pelo Governador eleito, cuja trajetória e história foram 
construídas inteiramente dentro do parlamento. Está deixando de 
lado, colocando à margem das decisões o parlamento, para tomar 
decisões que considera fundamentais e importantes. O parlamento 
não teria competência , responsabilidade por essas questões? Como 
vamos renunciar à responsabilidade e a um poder que são nossos? 

Estaríamos, com a votação e aprovação desta lei delegada, 
confessando a incompetência do parlamento para resolver os mais 
graves problemas deste Estado. 

Por isso, esta é a primeira razão que leva a mim e a todos do PT 
sermos contrários à aprovação desta lei delegada neste momento. 

Outra questão é a de o Governador propor transformações no mês 
de janeiro. Ora, estas mudanças, que serão realizadas no momento 
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de recesso do parlamento, serão fe1tas apenas como maquiagem. 
marketing e utilizadas nesse pnmeiro momento, na mídia com o intuito 
de se fazer propaganda. Ou será mudança séria? Não vejo 
fundamento neste momento. Não deveríamos aprovar esta lei. Por 
isso, sou contrário a aprovarmos lei delegada neste momento 
Importante da história de Minas Gerais. 

Há outro problema que considero sério. A Assembléia Legislativa 
está delegando poder ao Governador para que possa modificar e 
interferir na administração indireta do Estado, ou seja, alterar as 
vinculações das entidades da administração indireta. 

No meu entendimento, ao votarmos essa proposta. como está 
encaminhada, afrontaremos a Constituição do Estado. Ass1m. não 
deveríamos tomar medida neste sentido. 

Aquilo que considero elementos agravantes da Situação de 
sofrimento do povo, da decadência de Minas está em outras áreas, ou 
melhor, são outras variáveis que não estão c1tadas na lei delegada. 
Fazer modificações demitindo servidores, reduz1ndo a estrutura do 
Estado, parece-me não ser a proposta mais adequada, apesar de ser 
momento em que o povo quer mudanças, que Sinalizam para uma 
melhor distribuição da riqueza nacional e da riqueza deste Estado. 
Assim, o futuro Governador devena tomar providências para fazer 
investimentos de tal forma que os recursos, resultantes da aplicação 
direta de finanças ou de renúncia fiscal , deveriam ser aplicados na 
agroindústria, na geração de emprego e renda, na melhoria da 
qualidade de vida da população; e não como os investimentos estão 
direcionados até o momento. 

Existem em torno de 55 projetos no setor, que absorve a maior parte 
dos recursos e investimentos deste Estado. Há alguns grandiosos que 
não geram nada para este Estado. O próprio Governador deveria 
tomar conta disso para, neste momento, o Estado ter melhor situação. 

Como estava dizendo, Deputado João Paulo, boa parte dos recursos 
que estamos acompanhando pela Assembléia é investida, por 
exemplo, na construção do aeroporto de Ju1z de Fora. Não era uma 
área com que o Governo atual deveria de preocupar, do ponto de vista 
de promover a economia. Há sentido em construir outro aeroporto no 
Estado. onde já temos, Deputado Wanderley Ávila , um elefante-
branco perto de nós, que poderia ser mais bem utilizado? Em vez de 
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investir R$60.000.000,00 ou R$80.000.000,00 no aeroporto de Juiz 
de Fora, investindo aqui um pouco menos. não teríamos uma 
economia maior, um maior aproveitamento dos recursos públicos? 

Sei também que. por determinação governamental, existem 
investimentos significativos nas fábricas de carros da Mercedes e da 
FIAT, em Minas Gerais. São importantes fatores de desenvolvimento 
neste Estado, mas são os mais importantes? São os que resultam 
num maior enriquecimento e em maiores ganhos para o Estado? 
Seguramente, não, como têm demonstrado as melhores e mais 
importantes análises realizadas sobre as possibilidades de geração de 
emprego e renda e de desenvolvimento do nosso Estado. Por 
exemplo, a agroindústria, o investimento na terra, poderia dar 
resultados muito melhores, tanto do ponto de vista dos ganhos 
financeiros do Estado como da multiplicação de empregos. 
Infelizmente, também essa situação não é levada em consideração. 

Outra questão em que vale a pena qualquer Governo agir, do ponto 
de vista da economia, da melhor aplicação dos recursos públicos, é o 
vigoroso combate ao desperdício e à corrupção. Infelizmente, e aqui o 
Deputado Marco Régis disse com muita ênfase, há situações 
diferenciadas neste Estado. Houve governos equivocados, o próprio 
Governo atual às vezes é rigoroso em tomar algumas medidas, mas 
frouxo em outras tão importantes ou mais ainda, para fazer o rigoroso 
combate à corrupção. Essa situação foi mal conduzida até o momento 
e poderia melhorar muito a utilização dos recursos públicos, visando à 
qualidade de vida do povo. 

Considero que, por motivo ético e de oportunidade, pela valorização 
do Estado democrático de direito e de justiça, todos nós neste 
momento deveríamos estar preocupados em corrigir os problemas do 
Estado, melhorar a aplicação dos recursos, em criar condições para o 
desenvolvimento do Estado. Mas, todos nós. Não é renunciando a um 
poder da Assembléia Legislativa, transferindo responsabilidades para 
o Governador que resolveremos os problemas do Estado. Por isso, o 
empenho que a Assembléia deveria estar fazendo seria o de assumir 
para si o que é de sua responsabilidade. O que pudermos fazer para 
melhorar a estrutura legal do Estado, para garantir maior efetividade 
da aplicação das leis, faremos. O que podemos e devemos fazer no 
sentido de fiscalizar e controlar a melhor aplicação dos recursos 
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públicos no Estado. devenamos estar fazendo. O que podemos 
fazer no sentido de melhor organizar os recursos humanos que 
compõem a estrutura administrativa do Estado, deveríamos estar 
fazendo. Agora, aqui reunidos para votar uma lei delegada, ao mesmo 
tempo resistindo e deixando de acolher, por exemplo, o 
encaminhamento do projeto de lei que cria o plano de carreira de 
cargos e salários, é contradição e manifestação da nossa fraqueza e. 
mais ainda, da nossa subserviência aos interesses do Poder 
Executivo. 

Isso definitivamente não ajuda a prosperidade nem sustenta a 
melhoria do Estado. Se o nosso voto. sustentando essa lei delegada e 
aprovando-a. desse algum resultado posit1vo e garantisse serenidade 
as ações governamentais, colocando o Estado em nível ma1s elevado, 
aí sim, estaríamos demostrando que a Assembléia sena dispensável 
ou constituiria estorvo para o Estado. O que é um paradoxo. No 
próximo Governo, por mais amplas as medidas e ma1s profundas suas 
aplicações quanto à eliminação de cargos e funções, o Estado 
continuará com graves problemas. Somente com a intervenção 
decidida da Assembléia Legislativa e a dedicação dos parlamentares 
em favor das causas públicas poderemos garantir um salto de 
qualidade na construção do Estado democrático de direito e de justiça. 
Por 1sso, todos nós. do PT. estamos convencidos de que os caminhos 
são outros e de que a forma de melhorar o Estado exige a nossa 
participação, e não a renúncia das nossas responsabilidades. Temos 
que nos empenhar mais. e não delegar poderes ao Executivo - que já 
os tem, e são muitos - inclusive poder para legislar mais do que esta 
Assembléia. Ele produz mais leis do que nós. Precisamos dedicar 
nosso trabalho e nossas energias para contribuir para a evolução do 
Estado, na linha da democracia, da justiça, da prosperidade e da 
melhor distribuição de renda. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Deputada Maria José Haue1sen. 
entendo que a nossa bancada tem que permanecer nesta tribuna da 
resistência, denunciando e refletindo a realidade deste Estado. 
Devemos denunciar os graves problemas e anunciar que é com a 
nossa participação e trabalho que conseguiremos melhorar, fortalecer 
e construir um Estado mais justo. 

·- Sem revisão do orador. 



Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito que 

encerre, de plano, esta reunião. já que não temos número suficiente 
de Deputados nas Comissões e neste Plenário. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
regimental. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados, que, 

somados aos 7 em Comissões, perfazem o total de 27 Parlamentares. 
Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Não há outros 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 12, às 9 horas, nos termos dos 
editais 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. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 348/2002 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 348/2002. o Governador do Estado 
submete a esta Casa, para ser sabatinado, nos termos 
constitucionais, o nome do Sr. José Geraldo de Freitas Drumond, 
indicado para o cargo de Presidente da Fundação de Amparo à 
Pesquisa de Minas Gerais- FAPEMIG. 

O indicado compareceu a esta Comissão Especial , quando foi 
inquirido pelo relator e pelos Deputados membros desta Comissão, 
demonstrando segurança nas opiniões exaradas a respeito de 
problemas relacionados com a gestão da FAPEMIG, bem como 
profundos conhecimentos, experiência e competência técnica. 

Trata-se, a nosso ver. de pessoa altamente qualificada, cuja 
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presença à frente do referido órgão só poderá fortalecer a 
comunidade científica do Estado. contribuindo para o desenvolvimento 
da política de ciência e tecnolog1a do Estado a altura de suas 
necessidades. 

Conclusão 
À vista do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr. José 

Geraldo de Freitas Drumond para o cargo de Presidente da 
FAPEMIG. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - João Batista de Oliveira. relator -

Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.259/2002 
Comissão de Educação, Cultura, Ciênc1a e Tecnolog1a 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Miguel Martini, o projeto de le1 em tela visa 

declarar de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de 
Comunicação de Resplendor, com sede no Município de Resplendor. 

Inicialmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para realizar o exame 
preliminar. 

Cabe agora a esta Com1ssão deliberar conclusivamente sobre o 
assunto, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Sociedade Dom Bosco de Comunicação de Resplendor 

desenvolve programas sociais de Interesse das comunidades carentes 
da região. especialmente voltados para jovens, idosos, crianças. 
grupos de mães e deficientes fís1cos. 

Além disso, mantém e administra projetos culturais e educacionais. 
por meio de canais próprios de radiodifusão, sem finalidades 
comerciais, pois seu objetivo primordial é o interesse comunitário. 

Portanto, justa se faz a outorga do título de utilidade pública à 
sociedade civil em referência. 

Conclusão 
D1ante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Le1 n° 

2.259/2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2002 . 
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João Pinto Ribeiro, relator. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.226/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Recursos Sociais A 

Corujinha - ARSAC -, com sede no Município de Uberaba 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Recursos Sociais A Corujinha - ARSAC - , com sede no Município de 
Uberaba. 

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N~ 2.312/2002 
Declara de utilidade públ ica a Associação Comunitária de Raiz -

ASCORA -,com sede no Município de Santana dos Montes. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária de Raiz - ASCORA -, com sede no Município de 
Santana dos Montes. 

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 2.315/2002 
Declara de utilidade pública o Lions Clube de Uberlândia Cruzeiro do 

Sul, com sede no Município de Uberlândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube de 

Uberlândia Cruzeiro do Sul, com sede no Município de Uberlândia. 
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.319/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 

Pnncesa, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Bairro Princesa, com sede no Município de Várzea da 
Palma. 

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJ ETO DE LEI No 2.320/2002 
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Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Bairro Nova Esperança, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro Nova Esperança, com sede no Município de 
Várzea da Palma. 

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nc 2.324/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Betel de Educação e 

Assistência a Crianças e Adolescentes, com sede no Município de 
Machado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 ~ - Fica declarada de utilidade pública a Associação Bete I de 

Educação e Assistência a Crianças e Adolescentes, com sede no 
Município de Machado. 

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 2.325/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Camanducaia, com sede 
nesse Município. 

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2.336/2002 
Declara de utilidade pública a entidade Lar São Vicente de Paulo de 

Capitólio, com sede no Município de Capitólio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar São 

Vicente de Paulo de Capitólio, com sede no Município de Capitólio. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário . 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.357/2002 
Declara de utilidade pública a entidade Casa de Recuperação de 
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Tóxicos Projeto Vida Nova- PROVIN -.com sede no Município de 
Campo Belo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa de 

Recuperação de Tóxicos Projeto Vida Nova - PROVIN -. com sede 
no Município de Campo Belo. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário. 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 2.472/2002 
Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis 

destinadas a alterar a estrutura da administração direta e indireta do 
Poder Executivo, nos termos que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 - Fica delegada ao Governador do Estado, nos termos do art. 

72 da Constituição do Estado, atribuição para elaborar leis destinadas 
a alterar a estrutura administrativa do Poder Executivo. sem abertura 
de crédito especial e com poderes limitados a: 

I - criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, 
incluídos os autônomos. ou unidades da administração direta, bem 
como modificar a estrutura orgânica das entidades da admin istração 
indireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações; 

11 - criar, transformar e extinguir cargos em comissão e funções de 
confiança dos órgãos e entidades a que se refere o inciso I deste 
artigo, alterar-lhes as denominações e atribuições, definir a natureza 
de seu recrutamento e fixar-lhes os vencimentos, observados os 
parâmetros da sistemática vigente na data da publicação desta 
resolução; 

111- alterar as vinculações das entidades da administração indi reta. 
Art. 2" - A delegação de atribuição constante nesta resolução 

estende-se até a data de 31 de janeiro de 2003. 
Art . 3c - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

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

'·d··, do Regimento Interno, as segu1ntes manifestações: 
de congratulações com o Monsenhor Antônio Teodoro Tibúrcio pelo 



60 aniversano de sua ordenação sacerdotal (Requenmento no 
3.541 /2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 
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de congratulações com o Unicentro Newton de Pa1va pelo 30° 
aniversário de sua criação (Requerimento no 3.542/2002, do Deputado 
Doutor Viana); 

de congratulações com o Presidente do IBAM pelos 50 anos desse 
Instituto (Requerimento n° 3.543/2002, do Deputado Marco Rég1s e 
outros): 

de congratulações com o Ju1z Henrique Alves Pereira pelo trabalho 
que vem desenvolvendo no Município de Pedro Leopoldo 
(Requerimento no 3.544/2002. do Deputado Marcelo Gonçalves): 

de congratulações com o Hospital São Lucas pelo 80° aniversano de 
sua fundação (Requerimento no 3.556/2002, da Deputada Maria 
Olívia); 

de congratulações com o Sr. Ataíde Lemos da S1lva pelo lançamento 
de seu livro (Requerimento n° 3.564/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com o Presidente da FEMAM pela destacada 
participação dessa entidade no 111 Congresso Brasileiro de Tecnologia 
da Informação para os Municípios (Requerimento n° 3.575/2002, do 
Deputado Alberto Pinto Coelho). 
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Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- Às 14h15min. a lista de 

comparecimento registra a extstência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mtneiro, inictamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

18 Parte 
Ata 

-O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede a 
leitura da ata da reunião anterior. 

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Para discuti-la. com a 
palavra, o Deputado Rogéno Correia. 

O Deputado Rogério Correta - Sr. Presidente. escutet a leitura da 
ata, por sinal bastante extensa, da reunião anterior, que foi mUtto 
demorada - a mesma observação foi feita pelo Deputado João Leite, 
outro dia, acerca de outra ata. Nessa última reunião, conseguimos a 
aprovação de dois projetos importantes, e, embora a ata não relate o 
fato , é importante que nossos telespectadores e os Deputados saibam 
que houve essa aprovação graças a um acordo entre os Líderes da 
Casa. A Bancada do PT já se encontrava em processo de obstrução, 
e comunico que nele conttnuará, para que seja colocado, na ordem do 
dia, o plano de carreira dos professores. 

Sei que isso não depende de V. Exa. , Sr. Presidente, porque esse 
projeto ainda tramita em 2° turno, encontrando-se ainda na Comissão 
de Educação. Seu relator, Deputado Antônio Carlos Andrada, pediu 
prazo até amanhã para estudá-lo melhor e consultar o futuro Governo. 
Estamos esperançosos de que conseguirá, para que o proJeto venha 
para a pauta. Já temos uma reunião anunciada pelo Deputado Antônio 
Carlos Andrada com a equipe de transição do Governo e o Sind-UTE. 
Agradeço o convite que me foi feito pelo Deputado para acompanhar a 
reunião e esperamos um acordo para que o plano de carreira possa 
vir para a pauta. Até amanhã, teremos uma resposta da reunião 
marcada pela Comissão de Educação. 

Mas, como nos encontramos em obstrução, quem ouve apenas a 
lettura da ata pode estranhar o fato de dois proJetos de lei terem sido 
aprovados. Aqui me encontro para discutir a ata e, exatamente, 
esclarecer esse ponto: apesar de todo o processo de obstrução, 
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fizemos acordo em torno de dois projetos: um relativo à Colônia de 
Hansenianos da FHEMIG e outro à política do algodão, de autoria do 
Deputado João Batista de Oliveira, que busca aumentar o número de 
empregos na cultura algodoeira. Houve acordo em relação aos dois, 
com possibilidade de aprovação, tendo a Bancada do PT aberto mão 
da obstrução nesses dois casos, mas não no restante da pauta. 

Ao fazer a discussão desta ata, comunico ao Sr. Presidente e aos 
demais Deputados, especialmente ao Deputado Antônio Carlos 
Andrada, que nossa Bancada. por seu Líder, Deputado Durval Ângelo, 
já comunicou a esta Assembléia , à imprensa e ao Sindicato dos 
Professores que faremos a obstrução para que o projeto relativo ao 
plano de carreira dos professores entre na pauta. 

Solicito a V. Exa. , ressaltando o compromisso que tem com os 
professores. que coloque o projeto, assim que sair da Comissão de 
Educação, imediatamente em votação. Amanhã, teremos a resposta 
do Deputado Antônio Carlos Andrada. Estamos torcendo para que o 
projeto seja aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira e 
venha, na quarta-feira , a Plenário. Os professores aqui estarão 
amanhã acompanhando a tramitação do projeto. Encontram-se 
revoltados devido à demora na aprovação do plano a que têm dire ito. 
Certamente daqui só sairão com a aprovação do projeto. Creio que 
estão certos. pois esta é a Casa do povo. 

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita. dou a ata por 
aprovada. 

2a 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 
votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como o senhor pode 

verificar, não há quórum para a continuação dos nossos trabalhos, já 
que temos, em Plenário, apenas 1 O Deputados. Peço a V. Exa. que 
encerre, de plano, a reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a 
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chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados. Tendo 
em vista a importância da matéria constante na pauta, a Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda a nova chamada dos Deputados 
para a recomposição do quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. 

Portanto, há quórum para a discussão da matéria constante na pauta. 
Discussão de Proposições 

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei n° 15.267, que cria a Ouvidoria de Saúde da 
Mulher. A Com1ssão Especial perdeu prazo para em1t1r parecer. A 
Presidência, nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, 
designa relator da matéria o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a 
palavra, o relator da matéria, Deputado Dalmo Ribe1ro Silva, para 
emitir seu parecer. 

O Deputado Dalmo Ribeiro S1lva - Sr. Presidente. meu parecer e o 
segu1nte: 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 
15.267 

RELATÓRIO 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

90, inciso VIII, c/c o art. 70, inc1so 11 da Constituição do Estado, opôs 
veto total à Proposição de Lei no 15.267. que cria a Ouvidoria de 
Saúde da Mulher. As razões do veto foram encaminhadas na 
Mensagem n° 236/2002. 

Cumpridas as formalidades regimentais , a propos1çao foi 
encaminhada à Comissão Especial para receber parecer. nos termos 
do art. 111 , inciso I. alínea "b'', combinado com o art. 222 do 
Regimento Interno. 

De acordo com o disposto no § 3° do art. 222. esgotado o prazo 
regimental da Comissão. a propos1ção foi incluída na ordem do dia. 
sobrestando as demais proposições até sua votação final . ressalvado 
projeto de iniciativa do Governador do Estado com solicitação de 
urgência e com prazo de apreciação esgotado. 

Cabe-nos. portanto. emitir parecer sobre a matéria. 
Fundamentação 
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O Chefe do Executivo alegou motivos de ordem constitucional e 
de interesse público ao opor veto total à Proposição de Lei no 15.267, 
que cria a Ouvidoria de Saúde da Mulher. órgão dotado de autonomia 
administrativa e financeira, auxiliar do Poder Executivo na fiscalização 
dos serviços e na recepção e no encaminhamento de denúnc1as. 
sugestões e propostas relacionados com a área de saúde da mulher 
no Estado, e o cargo de Ouvidor de Saúde da Mulher. 

O Governador aduz que a proposição padece de vício de 
constitucionalidade formal , por afrontar o disposto nas alíneas "b" e "e" 
do inciso 111 do art. 66 da Constituição Estadual, que determinam como 
matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado a criação de 
cargo e função públicos na administração direta. autarquica e 
fundacional e a criação, estruturação e extinção de Secretaria de 
Estado. órgão autônomo e entidade da administração indireta. 

A Constituição da República, em seu art. 61 , § 1 c. mciso 11. alíneas 
"a'' e '·e'', determina que são de iniciativa privativa do Presidente da 
República as lei que disponham sobre a criação de cargos. funções ou 
empregos públicos na administração direta e autárquica e a criação e 
extinção de ministénos e órgãos de administração pública. 

Para o Supremo Tribunal Federal , é pacífico o entendimento sobre a 
exclusividade de iniciativa do Chefe do Executivo, bem como a 
competência privativa deste para exercer a direção superior e dispor 
sobre a organização e o funcionamento da administração. Em 
decorrência, compete privativamente ao Governador do Estado propor 
à Assembléia Legislativa projetos de lei que visem à criação e 
estruturação de secretarias e órgãos da administração pública (ADI 
2417/SP). 

Com relação à defesa do interesse público, o Chefe do Poder 
Executivo argumenta que a competência proposta à Ouvidoria de 
Saúde da Mulher já está afeta ao Sistema de Auditoria Assistencial e 
ao Conselho Estadual de Saúde , e o Estado não pode organizar 
serviços públicos com duplicidade de meios para fins idênticos. 
conforme determina o art. r , inciso XIII , da Lei Federal n° 8.080, de 
1990. 

O Sistema de Auditoria Assistencial do SUS-MG, organizado pelo 
Decreto n° 36.629, de 1994, tem a finalidade de controlar e avaliar as 
ações e os serv1ços de saúde prestados no Estado pelo SUS. Para 
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isso, possui competência para informar à administração sobre 
irregulandades detectadas em averiguações. propor a adoção de 
med1das cabíveis, em conformidade com as normas próprias, e cnar 
condições para assegurar a eficácia dos controles interno e externo e 
a regularidade do funcionamento do SUS. As auditorias podem ser 
realizadas mediante programação do próprio setor ou com base em 
denúncia de pessoas, órgãos ou imprensa. 

O Conselho de Saúde está previsto na Lei Federal n° 8.142, de 
1990, como órgão permanente e deliberativo. composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço. profissionais de 
saúde e usuários. para atuar na formulação de estratégias e no 
controle da execução da polít1ca de saúde. Em M1nas Gerais. sua 
organização e atribuições foram estabelecidas no Decreto no 32.568, 
de 1991. 

Assim , entendemos que as alegações do Chefe do Executivo 
Estadual são procedentes. 

Conclusão 
Diante do exposto. opinamos pela manutenção do veto total oposto 

à Proposição de Lei no 15.267. 
Questão de Ordem 

O Deputado Rogéno Correia - Sr. Pres1dente. o relator emitiu seu 
parecer, e pude verificar que não há quórum para 1n1c1armos o 
processo de discussão. Pediria, pois, a V. Exa. que encerrasse de 
plano a reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do quórum. 

O Sr. Secretário (Mauri Torres)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. 

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a 
palavra, para discutir o veto, o Deputado Pastor George. 

O Deputado Pastor George· - Sr. Presidente. gostaria de lamentar 
as razões pelas quais o Governador vetou a cnação da Ouvidoria, 
discordando do parecer do nobre colega Deputado Dalmo Ribeiro, por 
entender que esse projeto é fundamental e de grande importância sob 
o ponto de vista da garantia dos direitos das mulheres m~neiras. 
Essas. muitas vezes, não os conhecem por falta de informações. A 
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Ouvidoria poderia, muito bem, quebrar esse distanciamento e essa 
dificuldade. Muitas vezes, por falta de informações. temos visto um 
número muito grande de mulheres aviltadas e privadas de seus 
direitos. 

Estava ouvindo o nobre colega dizer que, com relação à defesa do 
interesse público, o Chefe do Poder Executivo argumenta que a 
competência proposta para a Ouvidoria de Saúde da Mulher está 
afeta ao Sistema de Auditoria Assistencial e ao Conselho Estadual de 
Saúde. Além disso, que o Estado não pode organizar serviços 
públicos com duplicidade de meios para fins idênticos. 

Sabemos claramente que vivemos momento de transição na 
democracia. nos valores, em que a mulher a cada dia conquista mais 
o seu espaço. Porém percebemos que ainda existem muitas 
dificuldades e muito preconceito velado contra a mulher. Por isso, 
observamos que a criação da Ouvidoria não traria dispêndio 
significativo para o Estado e proporcionaria, naturalmente, dentro da 
estrutura da Secretaria da Saúde, melhores condições de vida para a 
mulher. 

No art. 4° do projeto vemos, de forma clara, que o Deputado Luiz 
Menezes pretendeu que a Ouvidoria de Saúde da Mulher recebesse e 
encaminhasse informações, denúncias e sugestões e ainda 
desenvolvesse programas e campanhas de educação visando levar a 
compreensão sobre os direitos dos procedimentos disponíveis para 
seu exercício e dos novos endereços para apresentação de queixas e 
sugestões, mantendo meios ágeis de comunicação, como foi colocado 
no projeto do telefone 0800, Disque Ouvidoria de Saúde da Mulher, 
que daria às mulheres um serviço de acesso para que pudessem, de 
alguma forma, manifestar-se. 

Não obstante temos visto, todos os dias, estampada nos jornais a 
violência contra as mulheres. seja a violência doméstica ou a violência 
no trabalho, através do assédio sexual e moral , que hoje é uma 
realidade em nosso País. 

Além dessa questão de manter meios ágeis de comunicação, como 
é o caso do 0800, que é o Disque Ouvidoria de Saúde da Mulher, a 
Ouvidoria teria também a prerrogativa de dar proteção à usuária, dar 
garantia da qual idade dos serviços prestados. São condições que 
poderão ser resolvidas pelo Governo, perfeitamente, se quiser. 
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Há questões como aulas sobre o tema "saúde da mulher··. 
atendimento pessoal na Ouvidoria, a Internet .. . são sugestões 
Importantes que a Ouvidoria trana para essa conquista maior do 
nosso Estado. 

Com relação ao víc1o de m1ciat1va, sabemos que pelo art. 70 da 
Constituição do Estado, se o Governador quiser. sanciona a lei. e o 
Projeto perde o víc1o de inic1at1va. Portanto. se o Governo quiser, a 
Ouvidoria de Saúde da Mulher passa a existir de fato no nosso 
Estado. 

Lamento muito pelo veto e mais ainda que o nobre colega Dalmo 
tenha mantido no seu parecer o veto, pois perdemos mu1to com 1sso. 
Vejo aqui , mais uma vez, se os nobres pares mantiverem o veto. uma 
oportunidade enorme de avanço social Importante, para que a mulher 
mmeira possa ... 

O Deputado Marco Régis (em aparte)• - Caro companheiro, 
Deputado Pastor George. valoroso Líder do PL, gostaria de estar 
sintonizado com V. Exa., neste momento em que discutimos o veto 
aposto à Proposição de Lei n° 15.267, que cna a Ouvidoria de Saúde 
da Mulher, projeto oriundo do decano deste parlamento, Deputado 
Luiz Menezes, do PPS. 

Entendo como V. Exa. e discordo do parecer do nobre relator. 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, quando diz que a área de saúde da 
mulher é de competência da Lei n° 8.080/b90, JUStamente a lei que 
criou o SUS, bem como, e principalmente, da Lei n° 8.1 42/90, 
promulgada em seguida. que cria o controle social na área de saúde. 
Uma coisa é o Controle Social; outra, é a Ouvidoria. A Ouvidoria 
estará aberta como um canal de comunicação para receber os 
reclames e as vozes da população. 

Ao contrário, no Conselho Estadual de Saúde - do qual tive a honra 
de ser Conselheiro e Secretário-Geral no período de 1995 a 1997 -. 
toda a pauta da saúde é discutida, inclusive os projetos que tramitam 
na Assembléia Legislativa. Assim, o Conselho toma conhecimento dos 
assuntos, antes da votação dos projetos aqui na Casa. Tenho muito 
respeito pelos organismos cnados para controle social. mas com 
algumas ressalvas. Não acredito que esses organ1smos de controle 
social tenham a plenitude e o poder deliberativo, já que. em certos 
momentos, substituem os parlamentos, seja no Mun1cípio, no Estado 
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ou em nível nacional. Nesse sentido, algumas mudanças e 
ressalvas têm que ser feitas. 

Quero estar af1nado com V. Exa. ao discordar do parecer do relator 
sobre a criação da Ouvidoria de Saúde da Mulher. No meu 
entendimento. Ouvidoria e Controle Social são coisas distintas. O vício 
de origem é muito relativo. Quando há interesse do Governo, esse 
v1cio é suplantado. Sabemos que muitos projetos de lei prosperam 
aqui nesta Casa, embora contenham vício de 1nic1ativa. Às vezes, o 
parecer da CCJ não é soberano. O Plenário, sim. é soberano, porque 
quando esses pareceres de inconstitucionalidade são incluídos na 
pauta. é este órgão que os derruba. 

Portanto. entendo que devemos lutar pela tramitação desse projeto. 
derrubando o veto do Governador. 

Agradeço a sua gentileza e pac1ência. Como o seu tempo é longo -
uma hora-. me manifestei tranqüilamente. Muito obngado. 

O Deputado Pastor George• - Quero paraben1zar o Deputado Luiz 
Menezes pela sua compreensão de que o projeto visa realmente 
assegurar direitos às mulheres. O custo finance1ro da criação do 
Ouvidor representa muito pouco em relação aos benefíciOS que a lei 
trará. Aliás. não é a primeira vez que o Governador Itamar Franco veta 
a criação de uma Ouvidoria. Lembro-me de que. no início desta 
legislatura, quando entramos com o projeto de cnação da Ouvidoria 
do Sistema Penitenciário - é lamentável que esta Casa tenha mantido 
o veto do Governador -, já se falava da situação difícil por que 
passava o sistema prisional em Minas Gerais. Era necessária a 
cnação de uma Ouvidoria para acompanhar com atenção a vida 
prisional. porque hoje, infelizmente. não só em M1nas Gerais, mas no 
Brasil inte1ro. tem-se um sistema prisional falido, combalido. A 
necessidade de reformas é uma urgência. Entendíamos, naquele 
momento, que a Ouvidoria do Sistema Penitenciário seria um passo 
1mportante para que nosso Estado tivesse os problemas do dia-a-dia 
resolvidos, a começar por uma triagem entre bandidos de alta 
periculosidade e bandidos de baixa periculosidade, até a busca de 
soluções para o problema do preso que Já cumpriu sua pena mas que, 
por questões burocráticas, não consegue o alvará de soltura, não 
consegue a liberdade, mesmo já tendo pago pelo seu erro. Situações 
como essas nos levaram. no início desta legislatura , a apresentar um 
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projeto que foi aprovado por esta Casa, que teve uma aceitação 
enorme até pela Ouvidoria de Polícia - na época, lembro-me de que 
foi feito um Substitutivo, para evitar gastos para o Poder Executivo. 
Iríamos criar, portanto, a Ouvidoria de Polícia e do Sistema 
Penitenciário. Estou vendo que as razões alegadas, à época, pelo 
Governador são as mesmas de hoje. Alegou vício de origem, que o 
projeto teria de ser de iniciativa do Executivo. e não desta Casa. 
Entretanto, se o Executivo não está tendo competência para enxergar 
essas demandas, acredito que esta Casa , como um Poder que deve 
ter autonomia e, principalmente, caminhar junto com o Poder 
Executivo, colaborando com ele, estava demonstrando ao Governador 
que depois de várias discussões, o projeto pronto, caberia ao Poder 
Executivo sancioná-lo. Mas o Governador Itamar Franco vetou a 
criação da Ouvidoria do Sistema Penitenciário, o que fo1 lamentável. 
Não conseguimos derrubar o veto e, agora, o Governador veta a 
criação da Ouvidoria de Saúde da Mulher. Em recente visita à OAB de 
Minas Gerais, ouvimos, por parte da comissão da OAB que cuida da 
mulher, o apelo para que, de alguma forma, reagíssemos a esse veto, 
por entender que essa Ouvidoria é muito importante para a saúde da 
mulher em Minas Gerais. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-lo 
pela forma eficiente com que V. Exa. defende o projeto de sua autoria 
e automaticamente solicita da Casa a derrubada do veto aposto pelo 
Governador. Quero dizer ainda que desde já pode contar com o meu 
voto. Entendo que a Ouvidoria de Saúde da Mulher .. . 

O Deputado Pastor George* - Uma correção, Deputado. Esse 
projeto é do Deputado Luiz Menezes. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Perfeito. Esse projeto cria 
um órgão extremamente importante para que a mulher possa ter mais 
uma forma de fazer prevalecer seus direitos e projetos que aqui foram 
aprovados, principalmente na área da sáude, que são aprovados, 
mas, infelizmente, não são colocados em prática. 

Quero chamar atenção para esse fato, Deputado Pastor George. Fiz 
um levantamento na Comissão de Saúde dos projetos de iniciativa 
dos parlamentares que foram aprovados. mas se tornaram leis 
mortas, engavetados, esquecidos na Secretaria, no Poder Executivo, 
porque nunca foram colocados em prática. Se o Deputado me 
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permite, vou citar alguns casos. Sou autor de um projeto que se 
tornou uma lei estadual, que cria a obrigatoriedade de o Estado 
atender à mulher, na área da saúde, principalmente na prevenção do 
câncer de mama e do câncer de colo do útero. 

Essa lei foi amplamente discutida e pioneira entre todos os Estados 
brasileiros, porque obriga o Estado a investir. Por exemplo, obriga o 
Estado a criar centros de saúde específicos para que a mulher possa 
ser atendida por um médico especialista e para que comece a fazer a 
prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Aí , ela poderá ter 
acesso a exames sofisticados. Uma mamografia, para nós brasileiros, 
é um exame sofisticado, mas em outros países, é um exame de rotina. 

No Brasil , feliz é a mulher que tem condição de ter acesso a uma 
mamografia em tempo hábil , porque, a lista de espera, às vezes, é de 
três a quatro meses. A mulher que passa por cirurgia mutilante precisa 
ter direito aos tratamentos cirúrgico e reparador. Essa lei permite à 
mulher que retira uma mama, quando o câncer está em estado 
avançado, fazer uma cirurgia plástica reparadora. A lei existe, há 
quatro anos, mas, se a mulher chegar a qualquer hospital de Belo 
Horizonte, de Juiz de Fora, Montes Claros, etc. para fazer a cirurgia , 
precisa. primeiro, contar com a boa vontade do médico. 

Se o médico tiver a boa vontade de atendê-la, fazer o diagnóstico e 
realizar cirurgia pelo SUS, a mulher pode dar graças a Deus pela 
oportunidade que teve. Então, primeiro, a mulher tem que contar com 
a boa vontade do médico. Segundo, deve haver o serviço 
especializado. Nem todas as cidades têm um serviço especializado. 
Em terceiro lugar, faltam o respaldo e a fiscalização do Estado. 

Há também o projeto de prevenção de próstata, de nossa autoria, 
que está tramitando, mas acho que esse projeto vai cair na mesma 
situação. Essa lei vai obrigar o Estado também a assistir o homem. 

Temos ainda a lei de assistência aos portadores do vírus da AIDS. O 
Estado é obrigado a fazer os exames, mas, muitas vezes, não o faz, 
descumprindo uma lei que foi aprovada pela Assembléia Legislativa. 
Essa Ouvidoria será uma porta aberta para a mulher manifestar a sua 
satisfação ou a sua indignação com o que está acontecendo. Nessa 
instituição, a mulher poderá reivindicar que as autoridades venham em 
seu socorro. Vai ser uma forma até de evitar que a mulher procure o 
Ministério Público. 



Neste País, a mulher está em segundo plano, assim como os 
homossexuais e os negros. Temos obrigação de ir ao encontro das 
mulheres mine1ras, para que possam ter vez e voz, por meio de 
projeto de lei. O meu voto é tranqüilo. Defendo a tese de abolirmos a 
votação secreta nesta Casa, a qual serve apenas para esconder algo. 
Os votos que dizem respeito à derrubada de veto e a projetos 
polêmicos não podem ser secretos. Estamos aqui para expressar o 
nosso sentimento e posição em favor do povo. O meu voto é contra o 
veto do Governador, pois trata-se de projeto social que merece a 
atenção da Casa. 

O Deputado Pastor George• - Agradeço ao Deputado Carlos 
Pimenta, que. a exemplo do Deputado Marco Rég1s, é defensor árduo 
dos interesses do povo de Minas Gerais. 

Lamento que tenha sido vetada a Ouvidona. Esta Casa tem o dever 
de derrubar o veto, apesar de o relatório do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva ser a favor da sua manutenção, dando grande mostra de 
cidadania e de conquista dos direitos da mulher, que é maioria em 
nosso Estado e em nosso País. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Fico feliz ao vê-lo discutindo 
um projeto de tamanha importância social, com toda a seren1dade que 
lhe é peculiar e com todo o sent1mento cristão de apo1o à não-
discriminação. Vejo nas galenas os assessores de V. Exa. e do 
Deputado Luiz Menezes. Creio que esse projeto nasceu de belíssima 
reunião ocorrida na Comissão de Saúde, no ano passado, quando 
ainda exercia a Presidência desta. Nessa reunião emocionante, o 
Deputado Luiz Menezes discutiu o assunto ''mulher" com diversos 
organismos representativos, até mesmo de outros Estados. E o 
Governo deu uma "canetada'· muito forte, que é própria do sistema 
presidencialista, no qual o Poder Executivo é muito forte . A mesma 
caneta que realiza. também destrói. Quando Prefeito, deixei bons 
proJetos para o meu município, mas o Prefeito seguinte, oposto ao 
meu Governo, destruiu tudo o que realizei , até mesmo a belíssima 
previdência municipal, autarqu1a com que o servidor da minha terra 
estaria muito bem. 

Deputado Pastor George, houve um episódio dramático a que 
ass1stimos pela televisão na semana passada. O Governador. sa1ndo 
de solenidade no Palácio da Liberdade, foi cercado pelo público. 
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De repente, uma servidora des1gnada começou a fazer apelos, 

com lágrimas: "Sr. Governador, o senhor é um homem de poder e de 
coração. Quando deitar, peço que o senhor pense, em seu 
travesseiro. o que pode estar causando para toda uma classe.". 
Diante das câmeras de televisão, essa serv1dora des1gnada. que não 
logrou passar nesse malfadado concurso, fez um apelo dramático. 
Não sei por quem ele foi patrocinado, pois o Governador. naquele 
momento, d1sse: "Bem que eu não queria esse concurso··, e suas 
palavras foram registradas pelas câmeras. Perguntei informalmente 
ao Líder do Governo, durante um almoço, quem queria esse Governo, 
mas não revelarei sua resposta. Ele também tem suas dúvidas. mas o 
certo é que algumas entidades Sindicais são culpadas. e temos que 
responsabilizá-las pelo sofrimento dessas pessoas e até por mortes 
que poderão acontecer, quando os designados da educação, que não 
lograram passar no concurso. forem JOgados na lata do lixo, depois de 
terem trabalhado 1 O, 15 ou 20 anos. Portanto, as entidades sindicais, 
assim como o Governo, têm responsabilidade comum por jogarem 
essas pessoas na rua. 

Meu grande questionamento. nesta tarde, é sobre a canetada 
mencionada pelo Deputado Carlos Pimenta: Não houve violência 
maior contra a Constituição Federal , quando ocorreu a manipulação 
do Congresso. para quebrar a estabi lidade dos servidores públicos do 
País, Deputado? A maior violência para quem defendia a estabilidade 
dos servidores foi a sua quebra pelo Governo Fernando Henrique 
Cardoso. E, se um Governo é capaz de quebrar a estabilidade e fazer 
emendas constitucionais, como também fazemos aqui 
permanentemente, que VIOlência teria um dispositiVO constitucional 
para enquadrar esses des1gnados da educação, esses contratados, 
com tantos anos de serviço? 

Certo dia. uma senhora disse aqui que tinha 36 anos de contrato. 
Como um Estado, sujeito ao art. 37 da Constituição Federal, segundo 
o qual "A admissão no serviço público se dá por concurso", pode agir 
assim? Ele mesmo não respeitou a Constituição, que determina que o 
contratado só pode ter seu contrato renovado por uma vez. A mesma 
Constituição que serve para uma causa não serve para outra. 

Por isso, afirmo que a Constituição está nas mãos de quem tem o 
poder e entendo a democracia como um instrumento relativo, já que, 
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obrigado. 
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O Deputado Pastor George• - Era o que tinha a d1zer. Mu1to 
obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Pastor George - Sr. Presidente. observando que não 

temos quórum para a continuidade dos trabalhos, peço, de plano. o 
encerramento da reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em v1sta a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recompos1ção do quórum. 

O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. 

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a 
palavra, para discutir o veto, o Deputado Rogério Correia . 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados, 
venho à tribuna para discutir o Veto Total à Proposição de Lei n° 
15.267, que cria a Ouvidoria de Saúde da Mulher. E preciso. antes de 
expor os motivos técn1cos que nos levam à discussão desse veto, 
anunciar, mais uma vez, que o Deputado Durval Ângelo já fez isso na 
reunião passada e o PT continua obstruindo. até que o plano de 
carreira dos professores e dos demais trabalhadores da educação 
venha à pauta neste Plenário. 

Esse projeto já se encontra em discussão nesta Casa há pelo 
menos dois anos, e não se chega a conclusão alguma. Muito se 
discutiu a respeito de plano de carreira , mas projetos Jamais foram 
votados. Recentemente. quando tudo parecia acertado, o projeto 
chegou até a Comissão de Educação, a pedido do Deputado Paulo 
Piau , mas, infelizmente, foi designado relator o Deputado Antôn1o 
Carlos Andrada. Digo infelizmente porque, sendo L1der do PSDB, 
solicitou prazo. Estamos temerosos de que esse projeto não venha a 
Plenário, embora haja compromisso do Presidente e de todos os 
Líderes partidános, com exceção, talvez, do PSDB, que insiste em 
fazer com que o projeto não seja votado. 

Nossa obstrução tem o obJetivo de mostrar ao povo que aos 
professores é necessário dar o tratamento que merecem. não o de 
engavetar, mas o de discutir e aprovar o projeto para que tenham as 
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condições e garantias de um plano de carreira. O Deputado 
Antônio Carlos Andrada perguntou qual o custo e disse que a 
aprovação não deveria ser feita porque não se conhece o custo do 
plano de carreira. Pela enésima vez. não ex1ste custo no plano de 
carreira dos professores, po1s não existe tabela salanal, sem a qual 
não se pode executar o plano. Portanto, não havendo gasto, 
deveríamos aprová-lo. e, posteriormente. o Governador Aécio Neves 
enviaria a tabela no prazo, se não de 60 d1as. pelo menos um prazo 
que fosse objeto de acordo. Não podemos engavetar o projeto. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Corre1a - Sr. Presidente, para discutir o projeto 

que cria a Ouvidoria de Saúde da Mulher, seria necessário que 
houvesse Deputados no Plenário. V. Exa. pode verificar que há 
apenas dois Deputados ocupando as cade1ras. os Deputados Durval 
Ângelo e Paulo Piau, além dos que compõem a Mesa. Três, quatro, 
cinco, seis, e eu, que falo da tribuna. São sete ou oito Deputados, no 
máximo. Pediria que terminasse. de plano, a reunião para que eu 
pudesse explicar esse plano de carreira e mostrar, para todos os 
Deputados que ele não acarreta gestos. a fim de que também o 
Deputado Antônio Carlos Andrada possa convencer-se de que esse 
proJeto não tem custo. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da materia 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados: portanto 

não há quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Pres1dente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião extraordinána de logo ma1s, às 20 horas, 
nos termos do ed1tal de convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 2828 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 9/12/2002 

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Mauri Torres 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata ; discurso do 

Deputado Rogério Correia; questão de ordem; aprovação da ata - 28 

Parte (Ordem do Dia): D1scussão e Votação de Proposições: 



Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei no 15.267; discurso do Deputado Rogério Correia; 
questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; 
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos; 
discursos dos Deputados Rogério Correia e Maria José Haue1sen; 
questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; 
ex1stênc1a de número regimental para a cont1nuação dos trabalhos; 
discurso da Deputada Maria José Haueisen; questões de ordem; 
chamada para recomposição de quórum; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos; d1scurso do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão; questão de ordem; chamada para 
recomposição de quórum; inex1stênc1a de número reg1mental para a 
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olmto Godinho -

Mauri Torres - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior 
- Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Sant1ago - B1lac Pinto -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cnstiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Ermano 
Batista - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Tadeu Leite - Márc1o Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Prnduca Ferreira - Rêmolo Alo1se - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro V1eira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min, 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 

xox 

- O Deputado Álvaro Antônio. 3°-Secretário, nas funções de 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 Rogério Corre1a. 

O Deputado Rogério Correia - Como podemos venficar, esta é uma 
ata menos extensa do que a que foi lida na reunião da tarde, até 
porque expressa exatamente o que aconteceu nessa reunião: foi 
rápida. Mas foi uma reunião em que houve muita insistência de minha 
parte para que se verificasse a existência de quórum. a fim de que 
pudessemos prosseguir nossas discussões e votações. Então, 
reiteradamente, solicitei que fosse feita a verificação de quórum, e, 
como Exa. pode confirmar pela ata, por quatro ou cinco vezes, pelo 
menos. foram fe1tas chamadas para verificação de quórum. quase 
todas solicitadas por mim, e uma pelo Pastor George. Ao final, 
constatamos que realmente não havia. por parte da Assembléia 
Legislativa, vontade política para votar hoje as matérias que constam 
na pauta. 

O Sr. Presidente - Solicito ao ilustre Deputado que se atenha ao 
conteúdo da ata. Se há observação ou retificação a ser fe1ta ... 

O Deputado Rogério Correia - São várias observações que faço. V. 
Exa. pode ver que estou exatamente discutindo a ata. 

O Sr. Presidente - Até o presente momento, o ilustre Deputado não 
apontou nenhuma retificação. E. uma vez que temos uma pauta 
extensa, solicito que se atenha as observações e retificações que 
queira fazer com relação ao conteúdo da ata. 

O Deputado Rogério Correia - Estou me referindo ao conteúdo da 
ata, Presidente. E o Regimento Interno me garante discuti-la pelo 
prazo de 5 minutos, e é exatamente isso o que estou fazendo. 

Durante todo o processo de discussão, estou apontando o que a 
própria ata descreveu. Comecei dizendo isso em relação às várias e 
sucessivas vezes em que pedi verificação de quórum, como consta na 
ata. O Pastor George também o fez. Parece-me que não consta que o 
Pastor George teria também pedido a verificação de quórum. Mas a 
Presidência insistiu que era necessário haver a continuidade. É claro 
que a ata não escreve isso, mas me pareceu claro que, de fato, não 
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hav1a vontade política da grande ma1oria dos Deputados de estar 
presente para votar os projetos, embora estivessem na Casa. Embora 
as chamadas tivessem sido feitas, como aponta essa ata, por isso a 
discuto, os Deputados não compareceram. Essa vontade que existia 
subentendida na ata é devido à não-concordância de grande parte dos 
Deputados com o processo de engavetamento do plano de carreira 
dos professores. Há, portanto, nítida obstrução feita , mic1almente, pela 
Bancada do PT e por outros adeptos que querem que esse projeto 
seja votado e que se estabeleça um plano de carreira para os 
professores. Infelizmente, isso tem encontrado óbice, principalmente 
pelo PSDB, que não sente segurança na aprovação de um plano 
Importante como esse. Estamos abnndo um processo de negociação. 
Discutimos hoje longamente com a comissão de transição, convidados 
que fomos pelo Deputado Antônio Carlos Andrada. composta de 
representantes designados pelo Governador Aecio Neves. Não 
chegamos ainda a nenhuma conclusão, mas não podemos, no meu 
entender, deixar essa legislatura sem que um acordo real seja feito. 
um acordo que satisfaça aos professores. É claro que, ao discutir a 
ata. ao fazer observações sobre o seu conteúdo, muitas vezes não 
fica claro esse processo de obstrução. Isso deveria nela constar. 
Queria, ao fazer a discussão do seu conteúdo, que V. Exa. fizesse 
constar que a Bancada do PT, desde o início, participou do processo 
de obstrução, com um objetivo claro, não uma obstrução pelo 
obstrução apenas, mas com um objetivo político muito concreto, ou 
seja, fazer com que o plano de carreira dos professores se torne 
realidade, mesmo que ainda sem tabela e com os problemas que 
enfrenta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia -Sr. Presidente, V. Exa. pode observar 

que não há número regimental. Peço a V. Exa. que, de plano, encerre 
a reunião. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há quórum 
para a continuação dos trabalhos. Não havendo retificação a ser feita 
nem quem ma1s sobre a ata se manifeste, dou-a por aprovada. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação. a 

Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, com a discussão e a 
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votação da matéria constante na pauta. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único. do 
Veto Total à Proposição de Lei no 15.267, que cria a Ouvidona de 
Saúde da Mulher. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir 
parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva opinou pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Com a 
palavra. para discut1-lo. o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Pres1dente, colegas Deputados, 
quero continuar a discussão do Veto Total . do Governador do Estado-
Sr. Itamar Franco -, à Proposição de Lei no 15.267, que cria a 
Ouvidoria de Saúde da Mulher. Infelizmente - e aqUI já externo a 
minha opinião - o Governador vetou essa proposição. Digo 
infelizmente porque julgo que o projeto de criação da Ouvidoria de 
Saúde da Mulher é avançado. Por isso não concordo com as razões 
do veto e com o parecer dado pelo ilustre Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, que opina por sua manutenção. Essa Ouvidoria, certamente, 
deve ter guarida. Não compreendo como JUStas as razões do veto 
aposto 

Mas, Sr. Presidente, antes de entrar na discussão desse veto, 
gostaria de lembrar que a Bancada do PT está em processo de 
obstrução dos trabalhos. ''En passant", enquanto discutia a ata da 
reunião anterior, já citei isso. Mas acho que nunca é demais 
apresentar as razões dessa obstrução. porque são mais do que 
justas. 

A Assembléia Leg1slat1va de Minas Gera1s. nesta legislatura que 
termina, tem uma divida grande para com os professores do Estado. 
pois ainda não aprovou o seu plano de carreira. embora tenha se 
posicionado pela sua aprovação. Autorizamos uma lei delegada para 
que o Governador Itamar Franco concedesse reajuste para as 
diversas categorias do funcionalismo público. O Governador assim 
procedeu: por delegação, concedeu um reajuste diferenciado para o 
funcionalismo público e para a carreira do magistério, sendo que esse 
reajuste foi maior para os que estavam no início de carreira e quase 
nenhum para os que estavam em final de carre1ra. Isso fez com que a 
carreira dos professores fosse achatada ou praticamente deixasse de 
eXIStir. 
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No entanto, após esse reajuste diferenciado, o Governo se 

comprometeu a enviar um plano de carreira para corrigir essa injustiça 
e essa distorção. Demorou demasiadamente a fazer isso. Assim , 
apresentei um projeto para que essa discussão fosse realizada e que 
obrigasse o Governador a enviar, para esta Assembléia. o plano de 
carreira dos professores. Depois da segunda greve consecutiva dos 
professores, o Governador enviou o plano de carrei ra sem a tabela de 
piso salarial. 

É importante falar isso porque o Deputado Antônio Carlos Andrada 
sempre pergunta qual é o custo. Ora, o custo é zero. Enquanto não 
houver tabela, não há custo. Só o próximo Governo enviará a tabela e, 
para isso, poderá ter todo o tempo que desejar. Poderemos até 
ampliar esse prazo de 60 para 180 dias. Já propus isso ao Deputado 
Antônio Carlos Andrada como acordo, para que consu lte o 
Governador Aécio Neves. Portanto, o custo é zero até a remessa de 
uma tabela a ser discutida com o sindicato. 

Acho que está faltando vontade política real para resolver esse 
problema. Nós, da Assembléia Legislativa, temos um compromisso 
para com os trabalhadores da educação: fazer com que o plano de 
carreira seja votado, ainda que sem tabela. É esse o apelo que 
estamos fazendo. A Bancada do PT está obstruindo a pauta, e isso já 
foi anunciado pelo nosso Líder, Deputado Durval Ângelo. Vários 
Deputados do PT já estão inscritos para discutir esse e os outros 
vetos da pauta. 

A nossa vontade, Sr. Presidente, colegas Deputados, é uma vontade 
séria a fim de que nada seja aprovado daqui para frente se o plano de 
carreira da educação não for desengavetado na Comissão de 
Educação. Esperamos que isso possa acontecer amanhã. Estamos 
confiantes que o Deputado Antôn io Carlos Andrada vai nos dar uma 
solução amanhã, ele que é o Líder do PSDB nesta Casa. Estamos 
convencidos de que é possível uma solução. 

Estamos propondo também ao Líder do Governo, Deputado Antônio 
Andrade, que, na verdade, possa ele também fazer um acordo para 
que o Governador Itamar Franco deixe ao Governador eleito, Aécio 
Neves. a sanção do projeto. Isso significa que terá tempo, para, se 
quiser, achamos que não deva ter, colocar algum tipo de veto, a partir 
de um estudo mais completo. Então, vejam que queremos resolver o 



problema e estamos dando soluções políticas, até para que não 
digam que a posição do PT é simplesmente dizer não e opor-se ao 
que o Governo do PSDB já acena fazer, que é não dar ao 
professorado o seu plano de carreira. Estamos. portanto, tambem 
dando soluções políticas a essa questão. 

Então, Sr. Presidente, a nossa posição de obstrução é para que 
esse plano de carreira venha a Plenário da Assembléia no seu 2° 
turno. Não é possível que esse plano fique engavetado numa 
comissão exatamente no final dos nossos trabalhos. Portanto, peço 
não apenas aos Deputados do PT, que já estão engajados nesta 
discussão, mas também a outros Deputados que têm sensibilidade 
para a causa da educação para que possam nos ajudar. O Deputado 
Sargento Rodrigues já nos deu o seu aval , dizendo que va1 ajudar-nos 
na obstrução, assim como o Deputado Marco Régis, que já está nesse 
processo também, o próprio Deputado Pastor George, que nos ajudou 
muito hoje na obstrução discutindo esse veto, o Deputado João Leite, 
que está sempre em defesa das causas justas aqui na Assembléia 
Legislativa e também estará conosco. Enfim, que todos os Deputados 
possam ajudar-nos nessa obstrução. porque, estou convenc1do, é a 
unica forma de o projeto realmente vir ao Plenano desta Casa. 

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, 
estou acompanhando a discussão que V. Exa. faz do Veto Total do 
Governador do Estado à Proposição de Lei n° 15.267, que trata da 
criação da Ouvidoria de Saúde da Mulher. Quero concordar com V. 
Exa. em que é um equívoco do Governador vetar um projeto tão 
importante que trata da saúde da mulher, com todas as suas 
especificidades, pois eu considerava ser esse um projeto importante; 
esperava, portanto, a sanção governamental. Esse é mais um dos 
equívocos do Governo. 

Eu esperava a divulgação da tabela do IPVA e, especialmente, o 
aumento na cobrança da taxa de licenciamento de veículos, votada de 
afogadilho no final de um desses anos para trás. Votamos 
contrariamente a essa taxa, que, agora, tem um aumento de ma1s de 
17% este ano, o qual os contribuintes proprietários de veículos 
automotores do Estado de Mmas Gerais terão de pagar. Então, 
considero um equívoco esse veto, como o é o aumento dessa taxa de 
licenciamento de veículos, à qual fomos contrários. 
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Assim, é um aparte que fazemos de apoio ao discurso que V. 

Exa. faz da tribuna contrário a esse veto do Governador. ass1m como 
somos contrános também à política desse Governo que traz para o 
povo, no seu final esse "presente de Papai Noel". que é o aumento da 
taxa de licenciamento, que tivemos a oportunidade de discutir muito 
aqui no Plenário e dizer da injustiça que ela representa, porque ela 
cobra o mesmo valor daquele que tem um automóvel de luxo e 
daquele contribuinte proprietáno de um veículo mais Simples. Então. 
aqueles veículos que não tiveram nenhuma valorização terão que 
pagar o mesmo que aqueles que compraram um veículo Okm. que têm 
melhor condição financeira. 

É injustiça muito grande, como também o é para com a mulher o 
veto a este projeto. É injustiça também com a educação o envio do 
plano de carre1ra no último ano de Governo. depois de quatro anos. 
num ano eleitoral, estando a Assembléia com vários projetos a serem 
discutidos. Esse plano é importante para a educação e para os nossos 
professores. Continuaremos acompanhando esta manifestação que V. 
Exa. faz tão brilhantemente da tribuna. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, temos apenas 16 

Deputados em Plenário, aliás, menos. porque um Deputado se reti ra 
neste momento. Então, solicito a V. Exa. que verifique, de plano, a 
inexistência de quórum e encerre a reunião, porque este assunto 
precisa ser discutido pelo conjunto dos Deputados. Tenho respostas a 
dar a indagações que me têm sido feitas . 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Tendo em vista a 
importância da matéria constante na pauta. a Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada para a recomposição de 
quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. 

Portanto, existe número regimental para a continuação dos trabalhos. 
Com a palavra. para continuar a discutir o veto, o Deputado Rogério 
Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei a verificação 
do quórum porque precisava de número maior de Deputados para 
escutar a nossa argumentação e a motivação que nos leva a essa 
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obstrução. Aprove1to que agora já existe número desejável de 
parlamentares em Plenario, especialmente para responder a 
indagação feita por muitos Deputados, mclusive pelo Deputado 
Antônio Carlos Andrada: qual o custo do plano de carreira? Para que 
não tenha dúvidas, afirmo que o custo é zero, até que venha uma 
tabela a ser votada por esta Casa. O que se está propondo é que o 
próximo Governador envie a tabela salanal dos professores. Portanto. 
o futuro Governo é que terá condições de fazer as contas, discutindo 
com a categoria e evitando constrangimentos maiores, como a greve . 
Cabe ao Governador enviar à Assembléia tabela possível de ser 
efetuada e, a part1r de então, estabelecer o plano de carreira dos 
professores - que só passaria a ser implementado após o envio dessa 
proposta e depois de sua aprovação por esta Casa. Dessa forma, 
ainda não há que se temer o custo desse plano, porque o próximo 
Governo agirá de acordo com as finanças que tem. 

Acho que não está havendo real compreensão da importância desse 
plano de carreira . Queria, Sr. Presidente, reforçar a tese de que esse 
foi um plano de carreira exaustivamente discutido. Houve uma 
com1ssão paritána entre com representantes do sindicato e do 
Governo ... 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - V. Exa. me concede um 
aparte? Está discutindo o veto ou o plano de carreira? Está havendo 
uma confusão para nós. Tem a palavra para discutir o veto e está 
discutindo o plano de carreira. Seria bom que explicasse isso e que o 
Presidente policiasse o discurso de V. Exa., porque o Regimento diz 
que o orador deve ater-se a matéria em d1scussão. 

O Deputado Rogério Correia - Exatamente, Deputado Ermano 
Batista. Fo1 bom que lembrasse isso, mas V. Exa. não estava presente 
no início da discussão e não prestou atenção na linha de argumento. 
Infelizmente, chegou um pouco atrasado para a reunião. Explicava 
exatamente o mot1vo que me trazia a discutir o Veto Total à 
Proposição de Le1 n° 15.267, do Governador do Estado. Falei 
longamente sobre um dos motivos que me trazem a discutir e a negar 
o veto. Infelizmente, V. Exa. não escutou. Além do seu conteúdo, 
sobre o qual falarei a seguir, há também o problema da obstrução. um 
instrumento reg1mental que V. Exa conhece . Nós, da Bancada do PT. 
estamos fazendo obstrução para forçar que o plano de carreira dos 



professores venha à pauta. É evidente que, ao discutir o veto, 
também estamos fazendo um mov1mento de obstrução da pauta para 
que o plano chegue até aqui. Por 1sso, o Presidente atual , Deputado 
Mauri Torres, e o anterior, Deputado Álvaro Antônio, compreenderam 
muito bem a linha de raciocínio que liga a discussão desse projeto ao 
plano de carreira, ou seja, exatamente a obstrução. Termino essa 
explicação dizendo que esse fo1 um plano de carreira exaustivamente 
discutido entre o Governo e o sindicato. Chegou-se a uma conclusão, 
mandou-se o projeto, e não é possível que, nesta legislatura, tratemos 
o professorado simplesmente engavetando um plano de carreira tão 
discutido. 

Não se pode Simplesmente dizer que mudará o Governo e que o 
que foi discutido com o sindicato e com os professores não tem ma1s 
validade. Não é possível. As discussões foram feitas em torno de um 
problema concreto, a ausência de carreira dos trabalhadores da 
educação. A própria LDB da Educação obriga que haja um plano de 
carreira. 

Portanto, não é possível que isso passe em branco e que não 
tenhamos a obrigação de forçar o projeto a vir a Plenário. Foi 
aprovado em 1 o turno e, no meu entender. o projeto de lei que institui 
a carreira deve vir para o 2° turno. Não pode haver apenas a vontade 
de um único Deputado a travá-lo na Comissão de Educação, 
impossibilitando que os outros 76 tenham também o direito de dizer 
"sim" ou "não" ao plano de carreira. 

Estou confiante, sei que o Deputado Antônio Carlos Andrada nos 
trará uma solução. Estamos apresentando propostas para que, do 
ponto de vista político, possamos resolver isso, resguardando o direito 
de o futuro Governo examinar, então, aquilo que deseja, o custeio do 
plano de carreira. Caberá, portanto, ao próximo Governador enviar a 
tabela. A sugestão que faço é que, ao invés de 60 dias para o envio 
da tabela, o próximo Governo tenha 180 dias e o poder de sanção 
fique também para o futuro Governador. Se for o caso, pode sancionar 
completamente ou vetar parcialmente, enf1m, ter a liberdade para 
fazer um exame mais pormenorizado do plano de carreira. 

Acho fundamental que a Assembléia Legislativa se posicione. Os 
professores estão v1ndo amanhã para a Assembléia , em número muito 
grande. São caravanas do interior do Estado. E vêm ansiosos, na 
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expectativa da aprovação do plano de carre1ra. Alguns mais 
exaltados falam até em montar acampamento na Assembléia 
Legislativa. Precisamos estar preparados para isso. porque a revolta 
dos professores é grande, e esta Casa não pode decepcionar o 
professorado mineiro. Devemos recebê-los bem, acho que vêm para 
ficar, querem uma solução e estão corretos. Portanto, devemos nos 
preparar para que a caravana seJa bem recebida na Assembléia. 
Certamente comparecerão com seus apitos e farão outras 
manifestações democráticas, Deputado Paulo Piau. Virão exercer 
democraticamente seu papel de convencimento dos Deputados sobre 
a necessidade do plano de carreira. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço o aparte ao 
Deputado e queria dizer que, neste final de ano, temos alguns 
assuntos que merecem ser tratados com bastante responsabilidade. 
Já nos mamfestamos favoravelmente a lei delegada, porque achamos 
que o futuro Governador tem de ter toda liberdade de promover uma 
reforma, não por uma questão administrativa. mas por um imperativo 
da própria folha de pagamento, que já ultrapassa 73% da receita. 
Continuamos sendo favoráveis, da mesma forma que também 
delegamos esse poder a Eduardo Azeredo e a Itamar Franco. Para 
mim, essa questão do Aécio Neves é vencida. 

Com relação ao plano de carreira, entendo que temos de procurar 
exaustivamente o diálogo. Não posso acreditar que vamos tratar um 
assunto tão grave dessa forma: o lado do Governo com uma posição 
definida. e a Oposição, representada pelo PT, também com uma 
posição defm1t1va. É importante que haja o diálogo. 

É necessário que esta Casa se conscientize, porque discutimos 
esse plano de carreira durante muitos meses. 

O Deputado Rogério Correia - Do1s anos. Deputado. 
O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Vmte e quatro meses. 

Acabei de confessar ao Líder do PSDB, meu am1go Antônio Carlos 
Andrada, que no momento da votação meu voto será absolutamente 
transparente e favorável a que o plano de carreira seja aprovado, em 
respeito a milhares de trabalhadores da area da educação que 
participaram de reuniões e discutiram conosco. Não podemos nos 
furtar a esse compromisso. Falo em meu nome e acredito que a 
bancada do meu partido deve me acompanhar, pois temos uma 
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pos1ção tranqüila com relação a isso. 

Acho que esse Jogo de Oposição e Situação e de obstrução é 
regimental e faz parte do processo democrático. Mas tem de haver um 
denominador comum para que possamos encontrar uma solução. O 
Governador eleito. Aécio Neves, terá a responsabilidade de elaborar 
uma tabela, e 1sso é importante. Mas parto do pressuposto de que o 
plano de carreira não quer dizer simplesmente que haverá um 
aumento de despesas. Estamos concedendo aos professores algo 
que perseguem há muitos anos, ou seja, uma estabilidade que outros 
Estados já têm , mas que Minas não possui. 

Já d1sse também várias vezes que vamos desfraldar. no próximo 
ano, a bandeira da saúde, porque os seus profissionais não têm um 
plano de carreira. Um méd1co, ao iniciar seus serviços no Estado, 
Deputado Rogério Correia. recebe um salário de fome. E ex1stem 
tantas outras distorções. O nosso objetiVO, em 2003, é desfraldar a 
bandeira da área da saúde e proporcionar aos profissionais um 
mínimo de respeito e estabilidade. 

Então, o meu voto será absolutamente consciente. Não estamos 
aqui pensando no jogo de Situação e Oposição. mas assumindo a 
responsabilidade de uma discussão que já vem se arrastando por 
longos anos e que esperamos tenha um desfecho antes do final do 
ano. Muito obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. 
Agradeço a V. Exa. porque sabia que não poderia ter. por parte de V. 
Exa. , outra atitude que não o apoio a este plano de carreira dos 
professores que, repito e concordo com V. Exa., temos que discutir. 
Por isso, já deixei duas sugestões para que o PSDB e o Deputado 
Antônio Carlos Andrada, JUnto à equipe de trans1ção, possam estar 
defendendo. 

Não dá simplesmente para dizer que o plano de carre1ra foi 
elaborado e discutido com o Governador Itamar Franco. mas que 
agora Aécio Neves não tem nada a ver com o plano. No caso, não 
podemos esperar que essa seja a posição, porque não é séria. É claro 
que o plano de carreira foi discutido com o Governador Itamar Franco, 
portanto o próximo Governador não pode fmgir que essa discussão foi 
uma mera brincadeira e dizer que nada tem que ver com um plano 
que foi amplamente discutido. 



Agradeço o aparte do Deputado Carlos Pimenta na certeza de 
que teremos um final satisfatório para os professores, mas que 
resguarde - e eu concordo - que o próximo Governo tenha cond1ções 
de examinar o gasto. Por isso estou propondo que a tabela tenha um 
tempo maior para ser implementada. que ao invés de 60 passe para 
180 dias. E que o poder de sanção fique com Aéc1o Neves para que 
possa perceber o que significa cada custo e cada um dos artigos. É 
uma proposta mais do que razoável. a não ser que não haja vontade 
política de resolver o problema, porque custo não terá. E o 
Governador terá instrumentos para que, caso ache que haja custo, 
possa vetar e discutir o assunto posteriormente com a categoria dos 
professores. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado 
Rogério Correia, V. Exa. está fazendo a sua parte quando fala da le1 
delegada. Repito que o Aécio Neves tem de viabilizar o início do seu 
Governo e precisa ver qua1s são as suas necessidades reais . A 
Assembléia Legislativa vai ficar atenta a essa lei delegada. 

Quando discutíamos o plano de carreira, na última semana, com as 
galerias cheias, recebi uma vaia que não recebia havia muito tempo. 
Então, lembrei-me de que João Leite também tomava vaia, no 
Mine1rão. quando tomava aqueles peruzmhos, de 60 mil, 70 mil 
torcedores. Quando tomei aquela vaia, um líder sindical de cujo nome 
não me lembro agora - e olha que o conheço há muito tempo - gritava 
da galeria: "Deputado, não pode falar mais nada porque perdeu a 
eleição". Olhei e o vi com o cabelo pretinho. Na Câmara Municipal, o 
seu cabelo era branco, mas agora está com o cabelo preto por causa 
da tinta que passa. 

A grande maioria não pode ser prejudicada, mas, desde aquela 
hora, comecei a achar que esse projeto deveria ser votado na próxima 
legislatura. Na Casa, como eu, há 31 Deputados que não tiveram 
condições de ser reeleitos. Falo isso com muita tranqüilidade porque 
acho que não perdi uma eleição. T ive uma votação expressiva e , se 
não houvesse o problema partidário e estivesse no partido de V. Exa. , 
com certeza, com os 41 .017 que tive, estaria aqui . Se estivesse em 
outros partidos da Casa também estaria aqui , como Deputado, no ano 
que vem. Mas acho que essas pessoas que estão vindo à Casa 
precisam respeitar cada Deputado. porque sempre as respeitei . 
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No início das discussões, como Líder do PDT, tive autorização do 
meu partido e da minha Bancada de acertar, viabilizar. d1scut1r e 
rediscutir o plano de carreira. Parece que não se pode falar do PT. 
Naquele dia, estávamos discutindo sobre a lei delegada, quando V. 
Exa. fez o seu discurso e foi aplaudido. Mas Deputados que não 
comungavam com a Idéia do projeto estavam sendo vaiados. 

Acho que o mesmo pessoal que estava nas galerias - e vou lembrar 
- chegou logo no final da sessão, para protestar. E t1nha saído da 
Câmara Municipal , porque as mesmas pessoas que aqui estavam. 
criticavam, vaiavam e brigavam tinham acabado de fazer a mesma 
coisa com os Vereadores do partido de V. Exa. na Câmara. 

Quando acompanhamos as reuniões pela TV. vemos que se trata da 
mesma situação em duas Casas Legislativas. Aqui discutimos uma lei 
delegada, o funcionalismo exigiu um posição do Executivo; e na 
Câmara Municipal era discutida a atitude do Prefeito Fernando 
Pimentel. Os sindicalistas que estavam aqui criticando a 
administração ou a falta de acordo do Governador Itamar Franco eram 
os mesmos que foram fazer coro na Câmara Municipal , cn ticando o 
Prefeito e a administração do PT. Precisamos encontrar formas para o 
Brasil sair da crise. No próximo ano, teremos um Prefeito do partido 
de V. Exa. , um Governador do PSDB e um Prefeito que admiro, que é 
o Fernando Pimentel , que faz uma boa administração mas não tem 
vara de condão para atender a todas as necessidades. Aqui a reação 
ainda foi melhor que na Câmara Municipal, porque lá os sindicalistas 
do PT partiram para a pancadaria, foram parar na delegacia. Aqui isso 
ainda não aconteceu. 

O Deputado Rogério Corre1a - Espero que amanhã também não 
aconteça. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - V. Exa. diz que 
devemos nos preparar, porque as pessoas irão acampar aqui. E as 
mesmas que estão acampando aqui , acamparão na porta da 
Prefeitura do PT. 

O Deputado Rogério Correia - Deputado, agradeço o aparte de V. 
Exa. mas gostaria de ter tempo de responder; e que V. Exa. se 
inscreva se quiser falar mais. 

O Deputado Alencar da Si lveira Júmor (em aparte) - V. Exa. vai 
agradecer sim, porque quero lembrar-lhe que no mesmo dia, horas 



depois de o part1do de V. Exa. ter sido criticado, vaiado e 
espancado na Câmara Municipal. .. 

O Deputado Rogério Correia -Agradeço o aparte de V. Exa., mas o 
tempo regimental para o aparte já term1nou e pediria ao Sr. Presidente 
que me garantisse a palavra e pudesse contar o meu tempo, porque 
concedi o aparte por 3 minutos, mas não estou mais concedendo o 
aparte. 

O Sr. Presidente - A palavra está com o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Agradeço o aparte e as observações 

de V. Exa. Sou solidário com V. Exa. e o fato de haver perdido as 
eleições, apesar de uma votação esplêndida, não significa que não 
deva manifestar sua opinião. Mas em relação ao plano de carre1ra. na 
área da educação municipal , este já existe e foi uma proposta feita na 
ocasião em que eu era Vereador, e Patrus Ananias, Prefeito de Belo 
Horizonte. A situação dos professores do Estado é mu1to distinta. É 
claro que eles se manifestam e devem ter essa liberdade, tanto na 
Câmara quanto aqui, o que mostra que reivindicam 
independentemente do Governo, e isso é papel do movimento 
Sindical. Só espero que amanhã V. Exa. não assuma a função de 
tentar exaltar o ânimo dos professores para que não ocorram 
distúrbios aqui na Casa; e que V. Exa .. como Deputado, não venha a 
jogar a culpa nos professores. e faça suas observações sem nenhuma 
provocação aos professores, como alguns fazem e fizeram na Câmara 
Municipal, onde um Vereador quis espancar um professor, porque ele 
protestava. Não era um Vereador do PT. embora o PT estivesse 
sendo posto em xeque naquela ocasião. 

Espero que. amanhã, V. Exa. não cumpra esse papel de exaltar o 
ânimo dos professores para que, exaltados, acabem reagindo. Se 
reagirem, não venham dizer que os professores são violentos. Aliás , 
há um poema que fala que do rio, que tudo arrasta, se d1z que é 
violento; mas ninguém diz que violentas são as margens que o 
oprimem. Ou seja, é de se esperar que a atitude dos que sofrem mais 
seja. às vezes, de revolta: são revoltas extremamente explicáveis pela 
péssima situação em que vivem. 

Então. que V. Exa. possa compreender os professores, o que não 
significa aceitar aqueles que, às vezes, desatinam e ultrapassam os 
limites; mas. especialmente. que V. Exa. não queira estimular essa 
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exaltação e, depois, colocar-se como vítima de algo que provocou. 
Espero que essa não seja a vontade de V. Exa. 

Mas acho que os professores têm o direito democrático de se 
fazerem presentes. e amanhã virão, em caravana. à casa do povo. o 
que é um direito seu. E, no meu entender, devem ser bem recebidos 
pela Assembléia Legislativa. Devemos compreender suas 
reivindicações e procurar achar uma solução. Não estou aqui apenas 
criticando. Reconheço que o Governador Aéc1o Neves tem de ter a 
oportunidade de discutir o custo. Por isso, faço várias sugestões que 
jogam essa questão mais para frente . 

Não vou usar o resto do tempo de que ainda disponho, Presidente. 
por ter sido interrompido pelo Deputado Alencar da Silve1ra Jún1or. 
que ultrapassou o tempo do aparte que lhe concedi , mas gostaria de 
agradecer a V. Exa. e solicitar aos Deputados que nos ajudem a 
resolver esse problema. Acho que a solução do impasse realmente 
passa por um acordo, e estou sugerindo um rumo para o acordo, que. 
repito, é exatamente este: vamos alongar o prazo para que o 
Governador Aécio Neves envie para esta Casa a tabela , e ele a 
enviará com o custo levantado. E não sugiro que sejam 60 dias. po1s 
julgo pouco tempo para o Governo que entra; sugiro que sejam 180 
d1as. E sugiro também que a sanção fique a cargo do Governador 
Aécio Neves, para que possa sancionar de plano, se achar que deve, 
vetar parte ou tudo. Mas que tenha a chance de fazer um estudo real 
dessa questão. Que a sanção não fique para o Governador Itamar 
Franco. Acho que essa é mais do que uma solução política. pois 
resguardaria a preocupação que temos em relação ao custo e. ao 
mesmo tempo, faria justiça a todo o processo de discussão que 
aconteceu entre os professores e o Governador Itamar Franco. que 
também merece o nosso respeito. O Líder do atual Governo, 
Deputado Antônio Andrade, sabe que esse processo foi muito 
demorado. E termino dizendo que não podemos simplesmente jogar 
na lata de lixo o acordo feito pelo Governador Itamar Franco com os 
professores; acho que 1sso seria um desrespeito tanto com os 
professores quanto com Itamar Franco, po1s faria parecer que ele é 
um Governador irresponsável. que enviou a esta Casa um projeto 
apenas para que o futuro Governador tivesse gastos. Não acho que o 
Governador Itamar Franco seja irresponsável como o PSDB está 
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querendo fazer parecer. Obngado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra. para discutir, a Deputada Maria 

José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Deputados. 

senhores que nos acompanham pela TV Assembléia , estamos aqu1 
para também defender o que defendeu o Deputado Rogério Correia. 
Consideramos absurdo que um projeto fique em tramitação nesta 
Casa por dois anos, e que até agora não haja expectativa e nem 
mesmo sinal de que venha a Plenário, para o 2° turno. 

Sabemos que estamos apreciando um veto, e que o que está sendo 
discutido não é o plano de carreira dos professores. 

Amanhã estarei aqui para continuar a falar e apresentar o que 
aparecer em pauta. porque estamos exercendo o direito que nos é 
assegurado pelo Regimento desta Casa de fazer obstrução quando 
considerarmos que não estamos sendo atendidos naqu1lo que 
queremos e a que o povo tem direito. Vou discutir o que a lei, o que o 
Regimento exige que se faça . 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Quero 
relembrar ao Deputado Rogério Correia que podenamos ter lutado por 
esse plano de carreira ha muito ma1s tempo. desde quando o 
companheiro era Vice-Líder do Governador Itamar Franco. Acho que 
lhe faltou naquela hora - e se lembrou bem da Câmara Municipal -
uma condição, como Vice-Líder. Recordar é viver, para lutar por esse 
plano. Temos de nos lembrar ainda de que o PT foi base de Governo 
e. acima de tudo, teve Vice-Líder. Então. poderia , sem dúvida, 1mpor 
ao Governador esse plano. Faltou isso. O PT fazia coro ao 
Governador Itamar Franco. Por isso acho que faltou um "empurra·· 
para resolver a questão. Faltou ao nobre Vice-Líder, ex-colega 
Vereador. colega Deputado. chegar ao Governador e lhe dizer: 
"Governador, como Vice- Líder na Assembléia Legislativa. com o 
apoio que V . Exa. tem do Partido dos Trabalhadores, é hora de 
resolver a questão do plano de cargos e salários dos professores. Por 
que só agora? Por que deixou para o final do Governo? Aí vou 
lembrar no popular. mais uma vez: "O que acontece dentro da Câmara 
acontece dentro da Assembléia, no Congresso Nacional". Todos 
temos de lutar por um Brasil melhor. Quero lembrar ainda que "pau 
que dá em Pedro dá em João, dá em Manoel", e pode ser do PT, do 



PC, do PC do B. Vou lembrar mais uma vez: gostaria de estar na 
coligação de V. Exa. . pois. com certeza. teríamos um lugar 
privilegiado nesta Casa, com Lula Presidente. 

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada, Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. V. Exa. lembrou dois provérbios populares. 
Acho os ditos populares de grande sabedoria. V. Exa. disse que 
recordar é viver. e é mesmo. Fico aqui recordando a história desta 
Casa, que não está muito diferente de quando aqui apareci. Fim de 
ano é a hora do desespero, do acúmulo, de propostas de última hora, 
que estão engavetadas e prec1sam vir a votação. Quantas e quantas 
vezes, no ano que cheguei aqui, saímos desta Casa às 2 horas da 
manhã? Está se repetindo hoJe aquilo que aconteceu há tantos anos 
atrás. Recordar é viver e é bom que recordemos e vivamos o 
presente. aprendamos alguma coisa para não errar no futuro. Outra 
maxima de V. Exa. foi "antes tarde do que nunca". Também uso a 
sabedoria popular: "antes tarde do que nunca'' que o Rogério tenha se 
lembrado desse trabalho e participado dele agora, ou seja, trazer aqui 
o plano de carrei ra dos professores. 

Quero parabenizar Rogério Correia porque, se houve uma época em 
que teve oportunidade de trazer o plano para discussão e não o fez, 
agora. com muita garra e coragem, está ao lado dos professores, 
ex1gindo que seus direitos sejam respeitados. Deputado Rogério 
Correia, parabéns pelo trabalho que está tendo de lembrar a esta 
Casa que os professores precisam e merecem esse plano de carreira. 

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Deputada Maria José 
Haueisen. agradeço o aparte. Queria fazê-lo na expos1ção da defesa 
do ilustre Deputado Rogério Correia, mas o aparteante que me 
antecedeu não deixou espaço. Assim, nesta oportunidade. venho 
d1zer que sou absolutamente favoravel à aprovação do plano de 
carre ira. 

Tenho o compromisso, com a classe do magistério, de votar 
favorave lmente a esse projeto. Quando vim para cá. em 1987. ou 
seJa, há 15 anos. já existia essa conversa há pelo menos dois 
mandatos. Portanto, na verdade, há 24 anos já se discute esse plano 
de carreira nesta Casa. Um Governador - não sei se foi o Hélio Garcia 
- chegou a esboçar o desejo de fazer esse plano, mas sua vontade 
não vingou. O Deputado Rogério Correia apresentou um projeto, que 
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nasceu com aquele vício de inic1at1va. e. depois. o Governador 
Itamar Franco env1ou outro. que. evidentemente. foi para a Comissão 
de Justiça, da qual sou Pres1dente. 

Avoquei a mim a relatoria do projeto nessa Comissão. No meio da 
campanha. saí do Triângulo Mineiro e, especialmente, vim para cá dar 
o meu parecer favorável. Discuti com a classe do magistério e com o 
pessoal do smdicato. para saber como queriam que eu emitisse o 
parecer, e fiz como pediram, pois foi feito um acordo entre o 
Governador Itamar Franco e o pessoal que trabalha na área da 
educação. 

Portanto. não vou deixar de honrar o compromisso que assumi. 
mesmo porque acho que é um direito deles e que esse plano poderá 
consertar a questão da educação em Minas Gerais, que está ruim 
demais. A qualidade da educação está péssima, e, se não dermos 
cond1ção ao profissional da área da educação de melhorar essa 
qualidade. penso ser preferível largar mão da educação publica no 
Estado. Vou votar favoravelmente para ver se conseguimos dar às 
cabeças da área de educação oportunidade de melhorar a situação no 
Estado. 

Os professores merecem e precisam desse plano de carreira. Nos 
outros Estados, o magistério e outras categorais têm o seu. Por que 
Minas Gerais também não pode ter? Por que M1nas Gerais sempre 
fica atrás em tudo? Temos que passar para a vanguarda, e não 
continuar na retaguarda, como temos ficado. 

Essas são as razões pelas quais voto favoravelmente ao projeto. 
Agradeço o aparte concedido por V. Ex a. e parabenizo-a pela 
magnífica exposição que está fazendo, assim como parabenizo a luta 
do Deputado Rogério Correia. Fizemos uma audiência pública para 
tratar desse assunto na região do Triângulo Mineiro. e tive a honra de 
ser seu companheiro. Esperamos que esta Casa se sensibilize e 
também vote favoravelmente ao plano de carre1ra. MUlto obngado. 

A Deputada Maria José Haueisen - Obrigada, Deputado, por sua 
cooperação e pelo apoio que está dando a nossa classe. Fico muito 
honrada. porque também sou professora. Viv1 sem plano de carreira e 
estou aposentada sem ele. No entanto , é prec1so que as pessoas 
tenham um norte na vida e saibam com o que podem contar na 
profissão que escolheram. 



Tomara que outros Deputados tenham a sua sensibilidade, para 
que possamos votar esse projeto aqui. Esse plano foi aprovado em 1 o 

turno, por unanimidade. Não sei por que a Mesa não o coloca 
novamente em pauta, se tantos Deputados concordam com ele e o 
aprovam. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputada Maria José, V. 
Exa. conhece bem o drama que os professores vivem. porque 
também é professora e, como eu, fundadora do Sind-UTE, antiga 
união dos trabalhadores em ensino. 

Gostaria de dar uma explicação, porque quem nos escuta pode 
achar que o Deputado Alencar da Silveira tem alguma razão. Em 
mu1tos casos ele tem, mas neste não. Apresentei o proJeto Instituindo 
o plano de carreira antes de o Governador enviá-lo, porque ele estava 
demorando em fazê-lo. Como forma de pressão, apresentei esse 
projeto há pelo menos dois anos. Fomos a diversas regiões do 
Estado, o Deputado Paulo Piau era Presidente da comissão. O 
Deputado Antõnio Andrade esteve conosco também, na época. 
Fomos a São João dei Rei , Uberlândia, fizemos uma audiência em 
Belo Horizonte, no Sul de Minas, em Montes Claros, Passos, Patos de 
Minas, enfim, fomos a várias regiões do Estado discutindo isso. Esse 
projeto apresentado por mim fo1 para pressionar o Governo. Não é 
verdade que somente agora me preocupo com a situação. É um 
projeto de lei do Governador Itamar Franco, que teve a sensibilidade 
de enviá-lo a esta Casa. O que não posso aceitar é que o PSDB 
simplesmente diga que tudo que o Governador discutiu com os 
professores está errado, que é um irresponsável por tê-lo enviado a 
esta Casa e que os professores são corporativistas porque querem o 
plano de carreira. Não posso admitir que o PSDB passe a dominar 
tudo agora. dizendo que não pode haver plano de carreira, o qual, 
inclusive, foi discutido com o Governo. Aliás, o Deputado Alencar era 
um dos maiores defensores do Governo Itamar Franco. Não sei por 
que mudou de opinião agora e está indo para o lado do Aécio. Há 
coisas que não entendemos. Não sei por que tem de mostrar tanto 
serviço agora. Pelo menos, que ele espere o Governador Itamar 
Franco sair. Não é preciso tanta pressa para saudar o novo rei. 

O Deputado Dalmo Ribe1ro S1lva (em aparte) - Quero agradecer a 
V.Exa. , Deputada Maria José Haueisen. E tão bom dirigir-me a uma 



professora como V. Exa .. grande sementeira da educação. do 
desenvolvimento, na sua Teófilo Otôni. Rendo-lhe as minhas 
homenagens como uma das maiores educadoras que Teófilo Otôni já 
pôde ter, por sua dedicação exemplar à causa do magistério. 
Realmente estamos diante de uma situação muito difícil e complexa. 
não somente em função do plano de carreira. Estamos efetivamente 
buscando uma solução e tenho certeza de que vamos encontrar, 
graças à habilidade do relator, Deputado Antônio Carlos Andrada, que 
não tem medido esforços para chegar a bom termo, e também à 
nossa Comissão de Educação. presidida pelos Deputados Paulo Piau 
e José Henrique. Estamos, com certeza. buscando, juntamente com 
os demais pares desta Casa, uma solução para os servtdores. 

Tenho também de dizer a V. Exa. que há um fato que mais me 
preocupa, além desse. Trata-se da situação dos designados. Estamos 
diante de uma questão complicadíssima. Há poucos dias tivemos uma 
audtência pública neste Plenário para tratar dos assuntos dos 
designados. Ano passado tivemos a oportunidade de apresentar a 
Proposta de Emenda à Constituição no 58, que procuraria garantir, 
resgatar os drreitos trabalhistas de todos os serviçais da educação 
que. porventura, não fossem aprovados em concurso público. 
Sabíamos das dificuldades, das marchas e contramarchas dessa 
proposta. Posteriormente, trvemos um avanço, que foi a PEC n° 63, 
que também não fluiu nesta Casa por ser matéria inconstitucional. 
Esta Casa tem recebido, e V. Exa. também, como todos os Deputados 
de todas as regiões de Mtnas Gerais, os clamores dos serviçais que 
estão praticamente com os dias contados. porque serão dispensados 
ate o dia 18, 20, 21 ou, no máxrmo, até 30 de dezembro. 

Então, juntamente com essa situação do plano de carreira - que visa 
garantir os direitos dos professores -, estou muito mais preocupado 
com a situação dos desrgnados, dessas serviçats com 5, 1 O, 15, 20 
anos de trabalho, que estão praticamente na rua, sem qualquer 
esperança de garantia efetiva de continuidade no emprego. 

Aproveitando o ensejo- a Mesa está aqui -, discutiremos o plano de 
carreira. com certeza, mas que a Casa aprecie também a Proposta de 
Emenda à Constituição no 58, que visa garantir os direitos daquelas 
serviçais que tanto tempo dedicaram à causa da educação, para que 
tenham, no mínimo, uma garantia de indenização. 
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Tivemos. neste Plenário, o ilustre advogado Paulo Neves de 
Carvalho, que nos apresentou a figura do designado como estranha 
no universo do regime trabalhista: não é celetista nem estatutário. 
Então, somente por força de uma proposta de emenda à Constituição 
poderia nascer um direito eventual. junto ao Governo. pelos serviços 
que prestaram. 

Estamos acompanhando, de perto. o plano de carreira. Há mais de 
dois anos estamos buscando uma solução nesta Casa também para 
essa situação que está afligindo a todos os Deputados, que é a 
exoneração daqueles que não foram felizes no concurso público. 

Lutamos muito por uma melhor pontuação dos serviçais. mas, 
infelizmente. conseguimos pontuação somente por ano de serviço 
prestado. O que estamos vendo é uma enchente de servidoras 
exemplares. dedicadas. sem possibilidade de buscar emprego no 
mercado de trabalho. É importante que façamos essa reflexão. 

Solicito que esta Casa nos ajude também a encontrar uma solução, 
fazendo um apelo ao Governador eleito, à equipe de transição. Já 
realizamos essa audiência. há dez dias. na Comissão de Educação, 
mas em nada avançamos. Não tivemos resposta sobre a permanência 
dessas serviçais designadas que. lamentavelmente, não foram 
classificadas e. com certeza, já estão, entre aspas, com aviso prévio, 
praticamente às vésperas do Natal . largando as suas escolas. as suas 
cantinas, apesar de tanto tempo de serviços prestados a Minas 
Gerais. 

Caríssima professora Deputada Maria José Haue1sen, que no seu 
sentimento como educadora exemplar que sempre foi e sempre será 
receba também o nosso apelo e a nossa preocupação em relação ao 
plano de carreira. Precisamos dar um mecanismo legal aos 
professores, sim, mas vamos também nos preocupar, e nos preocupar 
muito, com a situação dos designados, situação das mais trágicas 
possíveis, se é que podemos falar assim, irreversível, diante desses 
acontecimentos, com nomeações saindo, dia a dia. no "Minas Gerais". 
Por falta de classificação serviçais estão sendo dispensadas. voltando 
para as suas casas. 

Deixo registradas as minhas palavras e agradeço a V. Exa. pela 
paciência em me ouvir. Tenho perdido noites sem dormir, tantos são 
os apelos da mmha região Sul-mineira. Vejo aqui muitos Deputados 
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da nossa região - e de outras também -, que têm recebido apelos 
incansáveis. Este Deputado, lamentavelmente, nada poderá fazer, 
mas no momento em que estamos discutindo o estatuto do mag1stério. 
por que não estudarmos o avanço de uma solução para a Proposta de 
Emenda à Constituição no 58, a fim de que, no mín1mo. se garanta 
uma indenização a esses servidores que não terão onde ficar? Muito 
obrigado. 

A Deputada Maria José Haueisen - Obrigada, Deputado, por sua 
cooperação e pela compreensão da situação do professorado sem 
plano de carreira e dos designados sem um lugar na escola. Tratam-
se de dois graves problemas. Dei aula em um tempo no qual o 
professor e a professora eram considerados sacerdotes. Uma 
1deolog1a para enganar, para desvalorizar o professor naquilo que tem 
d1reito. que é a profissionalização e o salário justo. Era passado para 
cada um de nós, alunos e, depois, mestres, que o professor era a vela 
que se consome iluminando. Vejam que figura estranha: vai 
desaparecendo, Iluminando e summdo, desgastando-se. Quando 
cnança, achava linda essa imagem, e demorei a entender a maldade 
desse pensamento, que refletia a Ideologia dos que queriam dominar 
e, para tanto, enganavam as pessoas. Professor é ser sacerdote; 
professora é ser mãe, é desdobrar-se fibra por fibra , é amar aquilo 
que não é carne da sua carne. E, no dia 15 de outubro, comemorava-
se a festa dos professores, com cantoria e discursos, muitas vezes, 
melosos. As pessoas que discursavam não percebiam o que existia 
por trás dessa conversa enganosa. Foi preciso, Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que, um dia, tivéssemos consciência do que era ser 
professor sem ser profissional da educação. Não quero dizer que o 
professor é um mero profissional. Aliás. ninguém que exerce seu 
trabalho com amor e dignidade é apenas um profissional que visa 
lucros. Não é um mercenário. Mas faz parte da dignidade de quem 
trabalha receber um salário JUSto. Demorou muito para que 
entendêssemos isso. Em 1979, participei de uma greve de 
professores, histórica, um momento de rebeldia dos professores que 
se cansaram de ser vela que se consome ilummando. Viemos a Belo 
Horizonte, em caravanas. no ano em que o professorado foi reprimido 
com jato d 'água, com bombas de gás lacrimogênio. Muita gente gritou, 
correu, chorou, desmaiou, mas a greve foi vitoriosa porque todo o 



Estado tomou conhecimento de que o salario dos professores 
mineiros estava abaixo do salário mínimo. Essa notícia ganhou a 
m1d1a nacional. por meio da televisão e dos JOrnais. E. apesar da 
repressão, a greve, que foi dolorosa. saiu vitoriosa . Fundamos a 
Associação dos Professores de Minas Gerais, quando era proibido ao 
servidor público ter um sindicato. A Associação dos Professores de 
Minas Gerais, que recebeu o nome de Sind-UTE, começou o seu 
trabalho, mostrando amar o que fazia, evidenciando a necessidade de 
o professor estudar para ser mais e ensinar melhor. Era também 
preciso que fosse valorizado em termos de salário. E essa luta não 
acaba. A melhor maneira de se evitar greves, que se repetem 
constantemente. é exatamente colocar o plano de carreira em prática, 
discutido, votado e aprovado. Assim , cada professor inicia sua carreira 
sabendo o que pode esperar. o que vai receber. a que tem direito. 
Trabalhei anos e anos e cheguei à aposentadoria sem saber o que era 
tirar proveito do plano de carre1ra. V1víamos, praticamente . ao sabor 
do bom humor de quem se encontrava no Palácio da Liberdade. para 
conceder aumento. promoções, mudar uma co1s1nha ali , outra la. 
Graças a Deus. hoje, o professorado não mais aceita essa enganação 
ideológica e, constantemente, está lutando, fazendo greve e buscando 
a conscientização e o salário justo. O plano de carreira não é apenas 
para buscar salários, mas também para buscar uma educação melhor, 
uma vez que sabemos que ela está péssima. Em um concurso, no 
qual participaram trinta e tantos países, o Brasil ficou no penúltimo 
lugar, quando os jovens demostraram, pela prova feita, que lêem, mas 
não entendem aqui lo que lêem. 

Como o jovem que não entende o que lê resolve um problema 
matemático, de química, geografia e história, se só consegue 
decorar? Mas os números que estão sendo mostrados para a ONU 
são belíssimos: não há alunos fora da escola , todos estão muito bem 
e a educação está ótima. Vimos, na prática. que só permanece na 
escola públ ica quem tem muito amor por ela e quem quer que o filho 
se forme nela. mas reforça a educação da cnança em casa. ou quem 
realmente não pode pagar uma escola particular para seus filhos. A 
culpa não é dos professores das escolas públicas que, as vezes. 
precisam traba lhar dois turnos para ter um saláno que garanta sua 
sobrevivência, além das tarefas de casa. 



O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento a 
nobre Deputada Maria José Haueisen por essa obstrução, já que 
estamos diSCUtindo o Veto à Proposição de Lei n° 15.267. Felizmente, 
ainda contamos com esse dispositivo regimental utilizado por V. Exa . 
e por outros companheiros. Estamos atentos. acompanhando essa 
discussão. V.Exa. coloca que os professores sempre cultuaram a 
questão do sacerdócio e da vocação. Vivemos, também, por longas 
décadas, com esse mesmo lema na Polícia Militar. Ser policial não era 
profissão, e sim vocação. Todos sabíamos que essa questão tinha um 
limite. Graças a Deus, chegou-se a tal limite, assim como rompeu-se 
essa cegueira. Conseguimos fazer com que essa corrente fosse 
arrebentada, exatamente no dia 13/6/97. Tivemos a oportunidade de 
fazer um pronunciamento, quando da comemoração dos cinco anos 
dessa conqu1sta. Fazendo um paralelo, percebemos a necessidade 
de, mais do que nunca, dar uma resposta aos professores. Em 
qualquer discussão que travemos na tribuna deste Plenário, nas 
Comissões ou em outro lugar no qual discutamos política, sempre 
passaremos pela educação. Todos faremos o mesmo discurso, 
dizendo que o País só conseguirá sair da situação em que se 
encontra por meio dos bancos das escolas, por onde todos passamos 
um dia. Tenho a felicidade de estar passando por eles porque não tive 
essa oportunidade em outras épocas. 

Fico pensando: como está a cabeça dos professores neste 
momento? O Deputado Geraldo Rezende disse que chegou nesta 
Casa há 16 anos e, naquela época, ouviu dizer que, desde duas 
legislaturas anteriores. já se falava em plano de carreira dos 
professores. Percebemos que essa promessa. esse empurrão com a 
barriga já existe há 16, 20, 24 anos. Entra Governo e sai Governo 
para que o estatuto dos professores possa ser votado, aprovado e 
sancionado, dando-lhes um direito mais do que conquistado. em 
virtude das lutas, do tempo de espera e da paciência. 

Nesta Casa, no ano de 1999, travamos uma discussão sobre a 
anistia dos policiais militares que participaram da greve de 1997. 
Falando de forma bem enfática, an1stia daqueles que participaram 
efetivamente da greve da Pol1cia Militar. Havia uma corrente partidána 
que puxava para um lado, uma outra que puxava para outro. e o 
desespero daqueles que lá se encontravam. Lembro o que passamos 



nesse momento e, da mesma maneira , há essa angústia, essa 
expectativa por que hoje passam os servidores da educação, os 
técnicos da Secretaria, os auxiliares. os professores. de uma fo rma 
geral. 

Fazem a seguinte interrogação a si mesmos: por que os Deputados 
não votam essa lei? O que impede os Deputados de apreciar essa 
matéria, precisamente o PLC n° 53, para que descansemos, 
comemoremos essa nossa luta? Imaginamos que não ha outra forma. 
O Deputado Carlos Pimenta, que me antecedeu, já declinou voto 
favorável. Já disse, por várias vezes, que o Deputado Sargento 
Rodrigues também votará favoravelmente. como votou no primeiro 
momento. porque não dá para entender por que os professores terão 
que esperar ma1s um Governo. Volto a repetir, que, certamente. se 
encerrarmos esta legislatura sem votar o PLC no 53. em segundo 
turno, como é de praxe, regimental, o projeto será arquivado. Assim, o 
Governador Aécio Neves terá que mandar outro projeto de lei 
complementar. Esse novo projeto deverá ser discutido nas comissões 
para depois ser votado em pnmeiro turno, voltar as comissões em 
segundo turno, para, finalmente, ser votado. 

Sabemos que isso será angustiante . Essa expectativa machuca, dó1 , 
porque os professores, neste momento, passam por uma angústia 
incansável. interminável. Entendo que poderíamos muito bem votar 
hoje essa matéria ou então tê-la votado há mais tempo. Volto a fazer a 
mesma indagação: por que os Deputados não colocam esse projeto 
na pauta, não votam essa matéria? Sabemos que há interesses do 
PSDB, do Governo que está para assumir e que há vários outros 
1nteresses. Tão bom seria se todos esses interesses pudessem fluir 
na direção daqueles que já estão, há muito tempo. esperando por 
essa matéria; que esses interesses pudessem convergir como colocou 
o nobre companheiro, Deputado Rogério Correia. Gostaríamos que 
fosse apresentada uma emenda. Temos condições para isso, com um 
acordo de lideranças, no segundo turno. Assim, o projeto poderia ser 
sancionado pelo futuro Governador. Aécio Neves. e a tabela poderia 
ser enviada 180 dias antes. 

Seria bom votarmos esse PLC, que não continuássemos debatendo 
e remoendo um assunto que sabemos, perfeitamente, tanto eu como 
V. Exa. e vários outros companheiros Deputados presentes, o alcance 
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que tem, o alcance social acima de tudo. Não podemos falar em 
educação, em construir um país melhor, em esperança de dias 
melhores, se não podemos oferecer dias melhores para aqueles que 
cuidam das nossas crianças, para aqueles que, realmente, conduzem 
de forma dedicada, com um olhar maternal para as nossas crianças, 
apontando a direção, o caminho certo. Sabemos o tanto que isso 
mudou dentro da sala de aula. Hoje, de uma forma geral, os alunos 
têm liberdade a ponto de afrontar professores, que enfrentam uma 
série de dificuldades, entre elas a violência, para ministrar as suas 
aulas. Eles têm uma paciência de Jó, principalmente quando 
enfrentam um classe com 40, 50 alunos, em especial, adolescentes 
de 13, 14 ou 15 anos. 

Diria que é um sacerdócio ter que ministrar aulas para os 
adolescentes, e sabemos disso na qualidade de pais. 

É difícil, Deputada Maria José Haueisen, ficarmos aqui obstruindo a 
pauta. Assumi o compromisso com o Deputado Rogério Correia de 
participar desse processo e o farei , já estou inscrito para falar depois 
de V. Exa. e de outros companheiros. Como Deputado preocupado 
com essa questão, não arredarei pé do Plenário enquanto não 
tivermos uma posição mais séria e de mais respeito com os 
professores do nosso Estado. 

Encerro o meu aparte dizendo que V. Exa. e os Deputados Rogério 
Correia, Carlos Pimenta e Geraldo Rezende estão de parabéns 
porque temos de abraçar a luta dos professores, a fim de chegarmos 
a um consenso para votar o plano de carreira e encerrar o processo 
de obstrução. Mas, enquanto não ocorre essa negociação e não há 
entendimento, temos que usar o instrumento legal previsto no 
Regimento Interno: o processo de obstrução. Portanto, V. Exa. pode 
contar com a nossa presença e com a nossa garra neste Plenário 
para fazer obstrução a essas matérias que temos na pauta. Muito 
obrigado. 

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada, Deputado 
Sargento Rodrigues, pelo aparte, pela sua contribuição e pela sua 
sensibilidade. Mas V. Exa. perguntou por que não votamos. Não o 
fizemos porque o projeto não chega ao Plenário. Quem escolhe a 
matéria a ser votada é o Presidente. E, como o plano de carreira não 
é incluído, não podemos votar. Mas, quantos Deputados, graças a 



Deus, são sensíveis e querem a mudança? Com certeza. vamos 
conseguir essa vitóna também. 

V. Exa. diz que há muito tempo se discute o plano de carreira. Eu 
lhe digo: desde 1979, quando terminou a prime1ra greve dos 
professores - que, como disse, foi sofrida, mas histórica -. começou a 
discussão do plano de carre1ra. Falava-se em plano de cargos e 
salários, e até hoje estamos discutindo a mesma coisa. Mas diz o 
ditado popular que "água mole em pedra dura tanto bate até que fura". 
Um dia furaremos o esquema dos que dominam e vamos dar direito a 
quem o tem. 

Questão de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, estamos com o 

Plenário vazio. Pediria a V. Exa. que encerrasse de plano a reunião. 
Ainda quero discutir o problema das designadas, outros oradores 
estão inscritos, mas o Plenário está vaz1o, e não queremos que 
ninguém perca a discussão deste assunto. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da maténa 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Paulo Piau)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. 

Portanto, há quórum para a continuação dos nossos trabalhos. Com a 
palavra, para continuar a discutir o veto, a Deputada Maria José 
Haueisen. 

A Deputada Maria José Haueisen - Confiamos na chamada que foi 
feita . embora saibamos que aqui só existem 23 ou 24 Deputados, mas 
alguns responderam e saíram. Vamos continuar discutindo e quero 
falar sobre o problema dos designados, tão bem lembrado pelo 
Deputado Sargento Rodrigues. Também trabalhei e senti o que é o 
drama de ser designado. Começávamos o ano letivo com contrato e 
não sabíamos por quanto tempo duraria. Quando ficávamos até o final 
do ano. era uma angústia nas férias. pois não sabíamos se seríamos 
contratados para o ano segu1nte. Vivi anos e anos nessa amargura 
como tantos estão vivendo até hoje. Há pessoas com tempo para se 
aposentar, com idade avançada, com anos de ded1cação a uma 
escola. que estão perdendo o cargo sem nenhum direito. Fica uma 
indagação, que não podemos aceitar por ser uma tremenda injust1ça: 



"se todo aquele que tem em casa uma empregada doméstica, ou 
até um empresário, deixar de recolher o INSS, se não respeitar os 
encargos sociais, não cumprir a folha de pagamento. é levado à 
justiça, por que o Estado fica acima da lei e não paga o INSS, não 
recolhe para a Previdência, não dá garantias aos seus funcionários e 
os despede sem razão?". 

Todos sabemos do descalabro que foi a situação dos designados 
depois desse concurso, cujo edital não respeitava de fato o direi to de 
quem já tinha muito tempo de serviço. A prioridade era para os que 
fizessem bem a prova. Então, pessoas que tem pouco estudo, que já 
estão em idade avançada, que não enxergam direito para fazer uma 
prova escrita ou que nem mesmo sabem ler - que alguém que 
trabalhe em uma escola não saiba ler já é vexame para a educação 
no Estado- foram concorrer com pessoas que tinham o 2° grau. Aliás , 
dizem até que pessoas que tinham o 3° grau estavam disputando o 
cargo de Serviçal, tamanho é o desemprego em nosso País e em 
nosso Estado. E claro que aqueles que nem sequer sabem ler e que 
precisavam e tinham o direito de que alguém lesse para eles a 
pergunta que estava na prova, não tinham como concorrer com os 
que tinham o 2° grau e que se saíram muito melhor. Somente depois 
dessa classificação é que se levava em consideração o tempo de 
serviço. 

E creio que foi um vexame para todos nós, uma situação de 
constrangimento, ver o que ocorreu à porta do Palácio na semana que 
passou: uma senhora, que conseguiu furar o esquema de segurança, 
aproximou-se do Governador para chorar e lamentar a sua situação: 
após 20 anos trabalhando em uma escola, à qual se apegou, 
executando um trabalho que, como disse, sabe fazer, será dispensada 
no próximo dia 31 . É esse o presente de Natal que recebem aqueles 
que dedicaram uma vida ao serviço público. E o que disse o 
Governador? "Não sou o culpado, mas o Sind-UTE, que pediu o 
concurso; culpado foi quem pediu o concurso." Vejam que resposta 
absurda! Parece até aquela fábula em que o cordeiro disse ao lobo: 
"não fui eu quem sujou a água; estou bebendo água aqui embaixo, 
enquanto você estava lá em cima. E o lobo responde ao cordeiro: 
então, foi seu avô ou algum de seus antepassados." É o Sindicato que 
é o culpado por serem dispensados os serviçais que traba lham há 20, 



25 ou 30 anos na escola? Então. estamos aqui. solidários não 
apenas com aquela senhora que desma1ou de constrangimento, de 
nervosismo e de angústia. por estar sem perspectiva de vida. mas 
com todos os designados que vivem o mesmo drama. 

Também quero lembrá-los de que naquela Proposta de Emenda à 
Constituição, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que se propõe que 
aqueles que trabalham. que já cumpriram o tempo de serviço e que 
têm a idade exigida pela lei fossem aceitos como func1onános; que 
fossem nomeados. E verdade que a Constituição do Brasil não o 
permite; é necessário um concurso. Mas apresentamos, então. um 
substitutivo ao projeto da Deputada Elbe Brandão, de cuja elaboração 
o Deputado participou. discutindo-o por tanto tempo. E temos certeza 
de que também contribuímos para melhorar aquela proposta de lei. 
com a sugestão de que aqueles que trabalharam e que não t1veram 
chance de fazer prova - e há quanto tempo não se realizam provas 
neste Estado para professores e serviça1s - t1vessem direito à 
aposentadoria, à contagem de tempo para as gratificações e a receber 
o salário que os outros recebem. embora sem serem nomeados. É 
uma aposentadoria estranha, eu sei. Aposenta-se sem ter sido 
nomeado, mas nós, que trabalhamos como autônomos, terminamos 
obtendo os benefícios da lei sem que tenhamos feito concurso. 

Nossa proposta era nessa linha. Por que não veio ser discutida 
aqui? Por que não interessa à Mesa trazer projetos de lei que 
melhorem a vida das pessoas. Queremos ajudar aqueles que estão 
trabalhando e sofrendo. 

Questões de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, o Plenáno enche 

e se esvazia num minuto. V. Exa. pode ver que já está vazio 
novamente. Estamos falando aqui com mu1to entusiasmo. Tenho 
certeza de que muitas pessoas estão nos escutando e gostando da 
nossa fala . Apesar dos que estão atentos, gostaria que também outras 
pessoas estivessem aqui. Pedimos, por isso, encerramento de plano 
da reunião. Não há quorum para continuação da discussão. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece à Deputada Maria José 
Haueisen que terminamos de fazer uma recomposição de quórum e 
responderam à chamada 28 Deputados. Há Deputados no Salão 
Vermelho, há Deputados perto dos jornalistas. V. Exa. pode ter a 



certeza de que há quórum para a continuação das discussões. 
A Deputada Maria José Haueisen - Acho que há um equívoco por 

parte de V. Exa. Sei que alguns podem estar no Salão Vermelho. 
outros no café . mas não temos mais os 26 que responderam à 
chamada. Vi muitos Deputados despedindo-se dos colegas e se 
afastando. Por isso estamos pedindo a recomposição de quórum, até 
porque não é considerada a presença do Deputado quando ele est1ver 
fora do Plenário. V. Exa. sabe disso. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Acho que V. Exa. tem de 
levar em conta a colocação da Deputada Maria José Haueisen. 
Podemos contar, 2, 4 , 6, 8, 1 O, 12, 19 Deputados em Plenário. V. Exa. 
poderá fazer a verificação ou então esperar um pouco para que 
adentrem o Plenáno, porque temos outros oradores inscritos. É 
importante ouvir aqui o Deputado Adelmo Carneiro Leão. o Deputado 
Edson Rezende, o Deputado Rogéno Correia novamente. Ma1s uma 
vez. quero comunicar que recebi um telefonema de um Vereador, ex-
colega meu e do Deputado Rogério Correia, informando-nos de que, a 
partir de amanhã, o funcionalismo público municipal estará na 
Câmara. cobrando compromissos assumidos anteriormente pelo 
Prefeito. que também é do Partido dos Trabalhadores. Ele me ped1u 
que fizesse aqui essa observação. 

Há seis anos, criamos a TV Assembléia , para mostrar o 
desenvolvimento do trabalho desta Casa e, acima de tudo, para 
fiscalizar os Deputados. E hoje, graças a Deus. ela tem uma grande 
audiência não só em Belo Horizonte. mas também em boa parte de 
Minas Gerais. 

Mas pediu o Vereador que comunicássemos que os funcionános 
municipais estarão na Câmara Municipal, em v1gília , cobrando 
posições. Amanhã. o funcionáno público estadual estará aqui . 
enquanto, na Câmara, estará o municipal , e, em Brasília, o federal , 
cobrando posições do Sr. Fernando Henrique Cardoso e. brevemente, 
do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, em quem pude votar e para quem tive 
a oportunidade de trabalhar. 

Como todo brasileiro, também espero que, neste País, ocorra uma 
mudança para melhor e que os nossos filhos e netos tenham um 
futuro melhor. Com meus 15 anos de política, já tive a oportunidade 
de colaborar. Daqui para a frente . estaremos passando o bastão, 
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cobrando e torcendo para que nossos governantes façam o melhor 
para o Bras1l. Muito obrigado. 

A Deputada Mana José Haueisen - Sr. Presidente, peço o 
encerramento, de plano, desta reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importãncia da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. 

Portanto, há quórum para o prosseguimento dos nossos trabalhos. 
Com a palavra, para discutir, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
brava e valorosa Deputada Maria José Haueisen, vamos continuar 
neste processo de obstrução, tratando do veto do Governador. mas 
manifestando a nossa inte1ra convicção sobre a necessidade de, neste 
momento, votarmos o plano de carreira de cargos e salários para os 
professores. 

Muitos momentos importantes nesta Casa registraram a nossa luta, 
a nossa preocupação quanto à implementação do plano de carreira. 
com uma tentativa, por sinal , do Deputado Rogério Correia. de 
apresentá-lo à Assembléia e ao povo de Minas mesmo sabendo do 
vício de iniciativa. O que quisemos nesses momentos foi convencer o 
Governo e esta Assembléia sobre a necessidade da votação do plano 
de carreira para dignificar e valonzar os servidores públ icos, os 
professores do Estado, os servidores da educação. 

Em muitos outros momentos 1nsisti em que o Estado. para cumprir 
com maior efetividade a sua função, devena implantar os planos de 
carreira em todas as áreas dos serviços públicos, para vencer várias 
distorções graves que prejudicam o Estado e os servidores públicos. 

A Deputada Maria José Haueisen. na sua fala de hoje, explícita , 
talvez, um dos momentos ma1s constrangedores da h1stória do 
Governador Itamar Franco durante este Governo, quando a segurança 
é rompida e uma serviçal , com mais de 20 anos de trabalho, joga-se 
aos pés do Governador e clama para que o seu direito e o seu 
emprego sejam assegurados. Essa é a expressão mais contundente 
de uma realidade dramática. sustentada por Governos sucessivos. O 
Governador Itamar Franco, que se comprometeu com os professores 



e com os servidores públicos a garantir a implantação do plano de 
carreira dos servidores públicos na área da educação, mesmo que 
tardiamente está cumprindo esse compromisso. encaminhando-o a 
esta Casa. Antes tarde do que nunca. 

Apesar de tardiamente. o Governador está encaminhando o plano 
para cá, e não posso admiti r, Sr. Presidente, Srs. Deputados do PFL e 
do PSDB, que V. Exas. , que receberam o apoio do Governador Itamar 
Franco para eleger o próximo Governador, neguem, dificultem ou 
coloquem obstáculos na implementação desse plano de carreira. 

Agora é responsabilidade de nós todos. desta Assembléia , 
dignificarmos, valorizarmos. elevarmos o nosso conceito na 
sociedade, acolhendo a proposta do Governador com todos os 
problemas que tem, com todas as limitações, e aprovarmos esse 
plano de carreira ainda nesta legislatura. a 14a. a última do segundo 
milênio. 

Muita coisa está sendo proposta para ser votada a fim de sustentar 
interesses muito menores. alguns, inclusive. mesquinhos, baseados 
em interesses privados, que tendem a tramitar de maneira célere 
nesta Casa. Mas o plano de carreira não pode ser aprovado, pois 
aumentará os gastos do Governo. O Deputado Rogério Correia já 
disse que, do modo que está, nenhum real será alterado na proposta 
encaminhada. Temos que avançar num plano de carreira , constituir, 
implementar uma tabela que altere a quantidade de recursos para 
garantir melhores condições de vida, mais dignidade para o servidores 
públicos. E essa questão pode ser superada se nosso Estado for 
governado com uma lógica diferente da imposta até o momento. pelo 
próprio Governador Itamar Franco. Precisamos avançar nas relações 
entre a economia e os gastos do Estado. O Estado não melhorará sua 
Situação sacrificando mais os servidores públicos. O Estado pode 
garantir mais arrecadação alterando a lógica de investimentos, 
promovendo seu desenvolvimento e sua prosperidade. Garantir uma 
arrecadação mais significativa, privilegiando a microempresa e a 
pequena empresa. o trabalho e a produção. 

Reafirmo a posição do PT de que, em nome da dignidade e da 
honra desta Casa, precisamos votar o plano de carreira dos 
servidores da educação. Em nome da melhor organização, da maior 
economia deste Estado, do menor sofrimento do povo mineiro e dos 



trabalhadores em educação e para que situações como a 
registrada recentemente pela mídia - a manifestação dramática de 
uma servidora pública - nunca mais ocorram neste Estado, solicito a 
implantação e a implementação do plano de carreira. Temos de abnr 
nosso coração e exigir que o plano de carreira seJa discutido e votado 
nesta Assembléia, mesmo com os problemas que apresenta. 

Sei que os parlamentares Ja se encontram cansados, não mais 
dispostos a continuar nesta Casa. Quero cont1nuar meu d1scurso na 
presença de meus colegas, a fim de convencê-los com minhas 
palavras. Amanhã terei mais 50 minutos para me pronunciar, e esse 
tempo será por mim utilizado. Assim, peço ao Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, valoroso defensor da educação nesta Casa, que 
aguarde um próximo momento para discutirmos a questão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, como não 

temos número suficiente de parlamentares neste Plenário, peço-lhe 
que encerre, de plano, a reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a 1mportância da maténa 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada para a recompos1ção de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados. 

Portanto, não há quórum para o prosseguimento dos nossos 
trabalhos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 

Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 1 O, às 9 e 
às 20 horas, nos termos do ed1tal de convocação, e para a reunião 
ordinária também de amanhã, às 14 horas. com a segumte ordem do 
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 
11 /12/2002). Levanta-se a reunião. 

~ - Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h 15m in, 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 Gil Pereira, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior. 

O Sr. Presidente- Em discussão, a ata. Com a palavra. para discutir, 
o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, tenho me 
especializado em d1scutir a ata. porque V. Exa. sabe que a Bancada 
do PT encontra-se em processo de obstrução. Hoje , fiz questão de 
olhar o Regimento para saber a motivação da discussão da ata. Ele 
diz que a discussão da ata é para retificá-la . Prestei atenção em toda 
a leitura e acho que a ata, realmente, não consegue expressar o 
conjunto da reunião que tivemos ontem. É uma ata sucinta, muito 
rápida, com poucas palavras e que não expressa exatamente o que 
foi a vontade política da reunião, que, repito, foi a obstrução do 
processo em pauta. Esta deixa muito claro o que é a polêmica política 
que está ocorrendo nesta Casa legislativa. Temos dois vetos 
obrigatónos na faixa constitucional. Portanto, Independentemente da 
vontade de V. Exa., do Presidente, dos demais Deputados, eles teriam 
que estar na pauta. São dois vetos do Governador Itamar Franco, e 
teremos a oportunidade de discuti-los. Um deles já discuti 
exaustivamente, mas ainda terei também a oportunidade de dar a 
minha opinião sobre o outro veto. São do1s vetos que Independem da 
vontade do Presidente, dos Deputados. Eles são regimentais e devem 
ser incluídos na pauta , porque estão na faixa constitucional. 

Além dos dois vetos, há a lei delegada. O Governador Itamar Franco 
enviou a esta Casa pedido do futuro Governador Aéc1o Neves para 
discutir delegação de poderes para modificar a estrutura da 
administração direta e, inconstitucionalmente. até da administração 



X-+~ 

indireta. Esses são os três projetos em pauta: dois obrigatórios e a 
lei delegada, que está também em regime de urgência. 

Mas, Sr. Presidente, falta à pauta o essencial , aquele que julgo ser o 
projeto mais importante para ser votado neste ano: o plano de carreira 
dos professores. Esse nunca entra na pauta. São dois anos de 
discussão, e o plano de carreira não entra na pauta. A obstrução do 
PT não consta na ata e deveria constar. Essa é a retificação que faço , 
novamente, da ata. Deveria constar que não entra nada em votação 
porque estamos hoje, como estivemos ontem e anteontem. em 
processo de obstrução da pauta. 

Então, Sr. Presidente, discuto a ata naquilo que o Regimento Interno 
nos permite fazer . São apenas 5 minutos para discutir o conteúdo 
político que não está na ata, a obstrução que faz o PT e outros 
Deputados que estão aderindo a ela. Isso deveria constar na ata. 

Solicitei , na discussão da ata que fiz, ontem, à noite, à tarde e na 
manhã de sexta-feira, que constasse na ata a obstrução que tem sido 
feita pelo PT. Isso não consta na ata. Deixo para a reunião da tarde, 
quando será lida essa ata, um pedido para que conste na ata o fato de 
que nada se vota nesta Casa antes de se colocar o plano de carreira 
dos professores em discussão, em 2° turno, na Assembléia 
Legislativa. Já votamos o plano de carreira em 1 o turno, uma votação 
importante. Houve comprometimento dos Deputados com relação à 
aprovação. 

O Governador Itamar Franco remeteu o plano de carreira depois de 
duas greves e comprometeu-se com a sua aprovação. Mas, por 
vontade não sei de quem, o plano continua sem aval do Governo, 
porque não conseguimos falar com o Governador eleito Aécio Neves, 
que não está nos ajudando em nada, aqui. em Minas Gerais. Isso tem 
que constar na ata. 

Sr. Presidente, solicito a retificação da ata porque nela não consta o 
processo de obstrução. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, se V. Exa. contar o 

número de Deputados poderá ver que não temos 26 em Plenário, 
razão pela qual solicito verificação de quórum ou o encerramento, de 
plano, da reunião. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há quórum 



para a continuação dos trabalhos. Continua em discussão a ata. 
Com a palavra, para discutir, o Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende- Sr. Presidente, a ata é um documento 
fundamental , que registra o que acontece nas reun1ões desta Casa. 
As reuniões de ontem, à tarde, e de ontem, à noite, refletem todo o 
trabalho, toda a preocupação, toda a determinação e responsabilidade 
de vários Deputados, principalmente os do PT, com relação à questão 
do plano de carreira dos servidores da educação. Essa é uma luta de 
mais de 20 anos, mas, nesta legislatura, desde 1999, estamos 
acompanhando o Sind-UTE, que vem lutando junto ao Secretário da 
Educação e ao Governador do Estado para que o plano de carreira 
fosse enviado a esta Casa e pudesse ser aprovado, fazendo com que 
ele pudesse ter um instrumento que redirecionasse a carreira , com 
proventos e possibilidade de ascensão horizontal e vertical. Apesar 
desses quatro anos de luta, os profissionais da educação ainda não 
conseguiram nada, apesar de terem feito uma greve de mais de 60 
dias. A discussão que se fez ontem, à tarde, e ontem, à noite, foi 
sobre essa questão relativa ao plano de carreira. que é a mais 
importante, neste momento, nesta Casa. O plano foi enviado a esta 
Casa e está encontrando obstáculos para ser enviado ao Plenário. 

Essa foi a discussão que f1zemos ontem, por duas vezes, nas 
reuniões da tarde e da noite. Portanto, essa obstrução que o PT e 
outros Deputados fazem precisa constar nessa ata. Se não fizemos 
outra coisa ontem, foi porque estávamos defendendo a importância de 
esse plano de carreira estar aqui , pois os servidores estão há muitos 
anos lutando por ele, e far-se-á justiça com os servidores da 
educação. 

A educação é a mestra da vida e a possibilidade de 
desenvolvimento do País. O desenvolvimento científiCO aponta para o 
futuro, e, por isso, os servidores da educação, não só professores, 
mas pedagogos e serviçais, enf1m, todos os servidores da educação 
são extremamente importantes para que tenhamos uma educação de 
qualidade. 

Pesquisa recente demonstra que há problemas graves na educação. 
Um dos problemas graves que dificulta o processo de educar e 
aprender está no plano de carre1ra. 

Sr. Presidente, nessa ata falta constar que há uma obstrução do PT, 
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muito clara, definida para que esta Casa, esta Mesa e o relator 
dessa matéria na Comissão de Educação enviem ao Plenário o plano 
de carreira dos servidores da educação, como matéria mais 
importante a ser votada nesta Casa, neste fim de ano. 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo para discussão da ata, e não 
havendo retificação a ser feita , dou-a por aprovada. 

2a 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- Prosseguimento da discussão, em turno único. do 

Veto Total à Proposição de Lei n° 15.267, que cria a Ouvidoria de 
Saúde da Mulher. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir 
parecer. Designado como relator em Plenário, o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva opinou pela manutenção do veto. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

suscito esta questão de ordem para falar sobre as intervenções feitas 
ontem e hoje, inclusive na discussão da ata, em relação ao plano de 
cargos e salários. 

A não-inclusão desse plano na ordem do dia do Plenário parece-me 
má-vontade ou um certo descuido do próprio Presidente da 
Assembléia Legislativa em relação a sua apresentação nesta Casa. 

Parece-me haver um outro sentido; caberia , então, um 
esclarecimento da Mesa. Quais as razões para não se colocar em 
pauta, até o momento, o plano de carreira , de cargos e salários? Há 
alguma dificuldade por parte da Mesa? Há interesse do Presidente da 
Assembléia Legislativa em não trazê-lo ou existe outro obstáculo? 
Onde está parado o plano de carreira? Gostaria que essas questões 
fossem respondidas. até para que o Presidente não seja injustiçado, 
caso não seja o responsável por essa dificuldade. 

Existem outros parlamentares. outros interesses que estabelecem 
barreiras impeditivas à chegada do plano de carreira a este Plenário, 
para ser votado? 

Faz-se importante esse esclarecimento, considerando-se outros 
comentários e outras informações sobre a ordem do dia. relativos , por 
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exemplo, à emenda à Constituição que trata do Tribunal ou 
Conselho de Contas dos Municípios. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Adelmo 
Carneiro Leão que não colocou em pauta o Estatuto do Magistério por 
não preencher pressupostos legais. A matéria cont1nua na Comissão 
de Educação. Tenho feito gestões junto a esta, para que a analise 
com rapidez, e junto ao Governador Aécio Neves, ao Governador 
Itamar Franco e à Liderança do PSDB. para que se estabeleça uma 
discussão com o líder do movimento do magisténo. 

Todos sabem da minha participação no projeto desde o início. 
Sempre estou do lado dos professores, mas. infelizmente. como 
Presidente. só posso colocar a maténa em pauta depois que a 
Comissão de Educação liberá-la. Em discussão. o veto. Com a 
palavra, para d1scut1-lo, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
hoje. matéria do jornal "Estado de Minas·· considera que aquela 
proposta de emenda à Constituição poderia vir ao Plenário, 
atropelando a própria Comissão que o analisa. apesar de desmentido 
do Presidente da Assembléia Legislativa. 

Há manifestação clara e objetiva, há o interesse de fazer com que 
uma proposta de emenda à Constituição questionada por toda a 
sociedade mineira, duvidosa quanto a sua efetividade e importância 
para o controle de contas do Estado, polêmica, venha a esta Casa. 
enquanto o projeto que trata do plano de carreira dos professores, dos 
servidores da educação mofa nas gavetas desta Casa. 

O plano de carreira é muito mais importante para a organização do 
Estado, para atender o interesse coletivo, o interesse público do que a 
criação desse conselho de contas, que parece muito mais, neste 
momento, uma proposta para atender interesses pnvados, colocados 
acima do interesse público. 

Considero que o Presidente da Assembléia Legislativa precisa 
responder essas questões para garantir o respeito a esta Casa por 
parte da opinião pública. O PT decidiu. juntamente com outros 
parlamentares preocupados com a educação, fazer obstrução no 
tempo que for possível, no limite das nossas possibilidades, para 
garantir a votação de um dos mais importantes projetos. fruto de um 
compromisso do Governador Itamar Franco para melhorar não só os 



8-16 
salários dos servidores da educação, que hoje são uma tuta-e-
meia, como também as condições de vida e a estrutura da educação; 
e para reestruturar um Estado caótico e desrespeitoso com os direitos 
dos trabalhadores. 

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, para que prossiga na reflexão sobre um dos temas mais 
importantes e urgentes, o qual, se tramitar nesta Casa até o final . 
elevará o respeito da opinião pública e dos milhares de servidores da 
educação pela Assembléia Legislativa. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)"" - Parabenizo o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão por seu pronunciamento. O PT 
busca uma solução definitiva desta Casa para o estatuto do 
magistério. 

Há quatro anos estou na Comissão de Educação Ciência e 
Tecnologia buscando, em várias regiões do Estado, uma solução para 
a situação de todos os servidores da Educação. 

Tramita por esta Casa. pronta para a ordem do dia. a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 58, que visa garantir, no mínimo, os direitos 
aos designados. Essa situação está constrangendo todos os 
Deputados. As serviçais foram automaticamente dispensadas, sem 
verba indenizatória. Naquela época, há um ano e meio, já estávamos 
preocupados com o concurso. Gostaria que a Casa nos ajudasse a 
aprovar a Proposta de Emenda à Constituição no 58, que garante o 
mínimo a milhares de serviçais desempregados com 1 O, 15 ou 20 
anos de serviços prestados. Temos recebido inúmeras manifestações 
de serviçais. pessoas que não estudaram porque dedicaram a vida à 
cozinha, à merenda, à faxina das escolas. Vamos discutir o estatuto 
do magistério passo a passo. mas não é justo que nos esqueçamos 
das serviçais. Há muito tempo vimos debatendo o assunto em 
audiências públicas. A oportunidade é ímpar. 

Caro Deputado Adelmo Carneiro Leão. Minas já teve a honra de tê-
lo como Secretário de Estado da Saúde. Sabemos que sua 
preocupação maior era a garantia de emprego. Lamentavelmente. não 
conseguiram. Queremos resgatar no mínimo o direito indenizatório. 
Temos ciência de que dezenas de advogados estão percorrendo 
todas as superintendências de ensino, buscando os nomes das 
serviçais dispensadas que não foram aprovadas em concurso para o 
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iníc1o de uma enxurrada de execuções contra o Estado. Mas 
sabemos que será uma demanda exaustiva perante a justiça e o 
aparelho judiciário. A ilustre Deputada Elbe Brandão, autora da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 63, sempre foi árdua defensora 
dos designados. 

Gostaria que o PT nos ajudasse a recompor para os funcionários da 
educação, assim como para os designados desempregados. 
Infelizmente, a figura do designado é desconhecida no universo 
jurídico constitucional. Já estudamos bem a matéria, mas. apesar das 
inúmeras discussões. não conseguimos avançar com a Proposta de 
Emenda à Constituição no 63. Que façamos justiça. resgatando os 
d1re1tos daqueles que. por tantos anos. prestaram serv1ços nas 
escolas. 

Se discutirmos a matéria trabalhista, não temos o que falar. 
Entrando com uma ação trabalhista, discutiremos lá na frente, mas 
teremos uma situação angustiante. 

Tenho certeza de que na região de V. Exa. também está 
acontecendo esse caos social , porque essas senhoras, com longo 
tempo de serv1ço prestado. estão sem nenhuma chance. Há poucos 
d1as, houve um exemplo no Palácio da Liberdade, quando uma 
senhora desmaiou praticamente junto ao Sr. Governador pedindo 
misericórdia para não perder o emprego. 

Essa proposta busca a permanência da serviçal para contagem do 
seu tempo até sua efetiva aposentadoria, porque ela recolheu a 
Previdência, pagou IPSEMG durante muitos anos e hoje, 
lamentavelmente, sai sem disponibilidade financeira , talvez somente 
com a gratidão daqueles que tiveram o prazer de tê-la como faxineira , 
cantineira e serviçal da educação por esses anos. 

Há um estatuto para d1scutir a situação daquelas que estão 
garantidas, efetivadas. Nossa preocupação é muito mais com aquelas 
que não têm absolutamente nenhum meio necessario para dar 
guarida aos seus direitos, que são sagrados. 

Seria interessante que nossa Casa aprovasse essa proposta de 
emenda à Constituição para que elas possam ter, no mínimo, seus 
d1reitos por tempo de serv1ço prestado. 

Agradeço a paciência de V. Exa. por me ouvir. V. Exa. tem postura e 
elegância. Admiro a transparência do seu comportamento nesta Casa 



e sua retidão de caráter. É muito importante fazer uma reflexão e 
buscar uma solução para as designadas que não foram aprovadas no 
concurso. 

Não há como discutir aqui o concurso público, isso já é matéria 
vencida, não há mais nada para falar. As nomeações estão chegando, 
a partir dos dias 17, 19, 20, e as serviçais nem sequer estão com 
aviso prévio. Estão sumariamente demitidas. Muito obrigado. Com 
certeza, contamos com V. Exa. nessa luta em prol de todos os 
designados na área da educação. Parabéns. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
fico muito honrado com sua intervenção. Ela enriquece este 
Parlamento, é plena de sensibilidade. de compromisso com a vida e 
com a dignidade dos trabalhadores. Não tenho dúvida alguma de que 
esta é a concepção e a idéia que eu defendo: que esses 
trabalhadores designados são portadores de direitos e não podem ser 
cassados pelo Estado, por nenhum Governo. 

A demissão sumária deles, sem o reconhecimento dos direitos 
trabalhistas, que nem deveriam ser questionados nos tribunais, é um 
ato de ingratidão e de desrespeito aos trabalhadores, uma afronta à 
classe trabalhadora. Nenhum de nós deveria questionar o direito 
desses trabalhadores, que serviram aos interesses do Estado, apesar 
de terem sido contratados de maneira irregular. 

Mais irregular, entretanto, é o reconhecimento do direito trabalhista 
de um coletor do jogo do bicho pelos tribunais ou pelo Tribunal do 
Trabalho. Recentemente, um coletor das apostas do jogo do bicho 
ganhou direito de indenização e reconhecimento da condição de 
trabalhador. Apesar de exercer uma atividade ilegal, praticada à 
margem da lei , seus direitos foram reconhecidos. 

Não é possível que neste Estado os trabalhadores que servem à 
educação sejam destituídos de direitos. 

Mais ilegal, mais destituído de direito é o Estado, que os contrata 
irregularmente. 

Quando assumi a Secretaria de Estado da Saúde , disse ao 
Governador que iria fazer uma revolução na saúde. Um dos atos 
legais, que caracteriza um ato revolucionário ou evolucionário neste 
Estado, é o cumprimento da lei. Não se podem deixar essas pessoas 
com uma mão na frente e outra atrás, demitidas, sem a possibilidade 
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de continuar a sobreviver. Isso não é aceitável. O dire1to delas tem 
de ser reconhecido. 

Cons1dero oportuna e importante a proposta de emenda à 
Constituição de V. Exa., que reconhece as condições e os direitos 
dessas pessoas como trabalhadores, dando a elas o ressarcimento 
integral pelo que produziram nesses anos de serviço. 

Sempre fui defensor do concurso público correto, transparente, com 
o acompanhamento da sociedade, para que não haJa fraude, 
garantindo que os melhores ocupem os espaços públicos para servir 
ao bem comum. 

A maioria dessas contratações irregulares, muitas vezes, eram e são 
feitas para defender interesses pnvados. de amigos e parentes. Por 
isso, nunca fui favorável nem defendi o contrato direto. Acho que o 
Estado poderia e deveria ter feito o concurso público há muito tempo. 
Lamentavelmente, não o fez. Agora, não é justo, não é aceitável jogar 
essa responsabilidade sobre os ombros dos trabalhadores. cassando 
os seus direitos fundamentais . 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)• - Fico muito feliz em ver V. 
Exa. defender arduamente uma situação que já discut1mos há mais de 
um ano nesta Casa, buscando a compreensão do Secretário da 
Educação. Mas foi preciso que a Sra. Madalena desmaiasse quase no 
colo do Governador para que o Executivo, bem como esta Casa, 
atentassem para esse problema. Não estamos falando de 500, 600 
trabalhadores e sim de 40 mil , 50 mil trabalhadores da educação, que 
foram para o olho da rua, sem direito nem sequer a R$1,00. O 
Deputado Paulo Piau e eu tentamos, por intermédiO do Deputado 
Antônio Júlio, apresentar uma emenda em que os contratados do 
próximo ano tivessem, como primeiro critério de seleção, o tempo de 
serviço. Assim, O. Madalena e outras, que já têm 20, 25 anos de 
serviço, teriam direito ao trabalho. 

V. Exa. , junto a sua bancada, ainda tem a oportunidade de, neste 
final de ano, fazer justiça e votar essa emenda. Vamos torcer para que 
o Presidente Lula faça do Brasil um país com taxa de desemprego 
zero. Mas, enquanto isso não acontece, essa é a forma mais justa de 
agirmos. Não basta bradar e usar o microfone para dizer que eles têm 
direito a indenização, ao dinheiro, pois sabemos que o Estado de 
Minas Gerais está falido. vai continuar numa situação financeira 
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dificílima, não tem garantia sequer do dinheiro para pagar a folha 
de dezembro e o 13° salário. 

Ma1s uma vez, parabenizo V. Exa . por trazer esse problema a tona. 
neste momento fundamental. No Norte de Minas, muitos profissionais 
da educação sofrem com depressão e já tiraram filhos da escola. 
Espero que daqui para frente não precisemos de novas donas 
Madalenas. 

Vou concluir, repetindo uma frase de Darci Ribeiro, meu 
conterrâneo. 

Na v1da ele somou ma1s derrotas do que vitórias. Mas. mesmo nas 
suas derrotas, se sentia vitorioso por não estar ao lado daqueles que 
o venceram. 

Estou ao lado dos designados. Sou func1onána pública concursada e 
a favor do concurso público. Mas o cenário desenhado tem como co-
responsável o Poder Legislativo. e espero que não fiquemos com essa 
carga de 50 mil , 60 mil trabalhadores da educação na rua, depois de 
terem servido tanto à nossa comunidade. 

Este é um momento ímpar para discutirmos isso. O PT, naquele 
momento. no Colégio de Líderes. se colocou contrano a buscar esse 
cntério como designação. Com certeza, capitaneados por V. Exa., 
chegaremos a uma solução positiva, que resgate a vida de tantos 
mineiros e mineiras. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado, Deputada Elbe 
Brandão. 

Reafirmo minha posição de sempre: favorável ao concurso público 
em todos os níveis e em todas as áreas. Temos de acabar com essa 
s1tuaçâo de terceirização e contratos precários no Estado, cujo 
resultado é esse a que estamos assistindo. No meu entendimento. 
não ex1ste o direito da estabilidade no trabalho. O concurso público é 
a porta de entrada no serviço público; mas os direitos trabalhistas 
daqueles que foram contratados precariamente, não apenas por 
Interesse e vontade próprios -, embora. muitas vezes, muitos tenham 
s1do pnvilegiados no setor - têm de ser reconhecidos. 

O Estado tem de se organ1zar rapidamente para garantir o trabalho 
necessário. O Estado, enquanto estrutura, não pode ser o espaço 
para resolver o problema do emprego. pois fica inchado, deixa de 
aplicar recursos em setores importantes capazes de gerar mais 



empregos e desenvolvimento. Ele não deve acolher em seus 
espaços todos os que necessitam de emprego, mas fomentar, 
incentivar e criar mecanismos para multiplicar, por meio de 
cooperativas e da própria iniciativa privada, as possibilidades de 
emprego. Para isso, deve ser mais eficaz e efetivo nas suas ações. 

Entendo que o Estado deve ter um quadro de profissionais 
qualificados, capacitados, concursados e valorizados, para que possa 
bem servir ao conjunto da sociedade. Isso é o que estou defendendo. 
Agora, esses que trabalharam e que prestaram serviços relevantes ao 
povo de Minas Gerais não podem ser responsabilizados e 
abandonados. Devem ter os seus direitos reconhecidos e 
assegurados. Se o Estado não tem recursos é exatamente por causa 
do modelo prevalecente e sustentado por um governo ou por 
governos sucessivos que escolheram o caminho do endividamento, da 
aplicação de recursos para atender a direitos e interesses privados do 
capital sobre o trabalho, e de grupos poderosos, que concentram e 
absorvem muito dinheiro, em detrimento de outros que poderiam gerar 
mais trabalho e riqueza. 

As análises mais recentes que tenho, Deputada Elbe Brandão, 
mostram que o Estado - por descuido, incompetência e opção - tem 
direcionado boa parte de seus recursos para sustentar interesses 
privados que estão acima do interesse público e para concentrar 
capital , muito mais do que para gerar empregos e promover a 
prosperidade. Essas análises indicam que mais de 
R$4.000.000.000,00 são direcionados para sustentar o interesse do 
capital e que boa parte de recursos é desperdiçada. Escoam pelo ralo 
da corrupção, por falta de planejamento, bilhões de reais que 
poderiam ser aproveitados para um melhor aparelhamento do Estado, 
para valorizar seus funcionários e para o atendimento dos direitos 
fundamentais dos trabalhadores. Não existe justificativa para sonegar 
os direitos dos trabalhadores e reter seus recursos. a não ser por essa 
lógica perversa e cruel , que, além de sustentar interesses da iniciativa 
privada e do capital - interesses restritos a grandes grupos 
econômicos -, também sustenta o pagamento de juros escorchantes, 
os maiores da história do País, os ma1ores em comparação aos pagos 
por outros países. 

Itamar Franco se manifestou explicitamente, diante de o 



constrangimento de uma pessoa cuja esperança estava 
praticamente anulada e que perdera suas forças, sobre o caos e a 
grave s1tuação por que passa o Estado. O Governo pagou 
R$5.000.000.000,00 e ainda sofreu um aumento de 
RS 10.000.000.000,00 em sua dívida. 

Essa lógica que prevalece no Estado de Minas e em todo o Bras1l 
não possibilita nenhuma melhora na qualidade de vida do povo. Essa 
é a realidade dramática em que vivemos. Não podemos compactuar 
com isso. Não podemos aceitar essa justificativa. O Estado está 
empobrecido em razão do modelo governamental escolhido. A 
situação é grave, é séria, e não podemos admitir que ela se perpetue. 
O PT não vai se submeter a esse discurso. Não vamos admitir esse 
t1po de encaminhamento para justificar a sonegação dos direitos dos 
trabalhadores, para justificar o não-pagamento de seus salários e a 
situação caót1ca do Estado, principalmente em relação às políticas 
sociais. Temos que enfrentar essa situação e precisamos buscar um 
novo modelo. Mas. agora. a esperança se renova neste País. porque 
foi eleito um Presidente da República que traz em seu discurso e em 
sua história um novo compromisso. o compromisso de fazer do País 
uma Nação justa e próspera. Uma nação que partilhe melhor os seus 
recursos e que os direcione fundamentalmente para resgatar a 
dignidade das pessoas e promover a cidadania. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, antes de 

concluir a discussão desse assunto, considerando a ausência de 
muitos parlamentares em Plenário e já que precisamos da presença 
de 26 Deputados, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião. 
Assim. na próxima reunião, poderemos tratar especificamente do veto 
apresentado pelo Governador. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta. a Presidência solic1ta ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
regimental . 

O Sr. Secretário (Deputado Fábio Avelar)- (- Faz a chamada. ) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. 

Portanto. há quórum para a continuação dos trabalhos. Para continuar 
a discutir, com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 



O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Meu tempo está esgotado. 
Apelo à Comissão de Educação, que tem enorme responsabilidade 
para com o plano de cargos e carreira - sob direção do PFL e cujo 
relatório é de responsabilidade do PSDB -, que encaminhe o projeto 
em tempo hábil para votação. Hoje. o projeto que trata do plano de 
carreira está sendo obstruído na Comissão de Educação. Seus 
integrantes devem tomar medtdas urgentes para que ele chegue ao 
Plenário para ser analisado, discutido e votado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir , o Deputado Edson 
Rezende. 

O Deputado Edson Rezende• - Sr. Presidente. Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas. público presente, telespectadores. temos hoje. como 
primeiro projeto a ser votado, o Veto Total à Propostção de Lei n° 
15.267, que cria a Ouvtdoria de Saúde da Mulher. um órgão da ma1or 
importância, já que ter um diagnóstico e conhecer as demandas e os 
problemas de saúde da mulher é fundamental para que implantemos 
programas que a atendam, ela, que é responsavel por tantas 
gerações. 

O veto a essa proposição contrapõe-se, então. à necessidade de 
termos uma política pública voltada para a saúde da mulher. Por isso, 
colocamo-nos contrários a ele, já que esta na contramão da 
necessidade de uma políttca pública bem definida para a questão de 
gênero. E não só as mulheres, mas também as adolescentes 
precisam de uma atenção especial. A Ouvidoria de Saúde será um 
instrumento fundamental para conhecermos melhor os problemas que 
a mulher mineira enfrenta e, a partir da í, construirmos um programa 
para atendê-la adequadamente. 

Mas o que se coloca hoje como pano de fundo dessa nossa 
discussão - e Já foi outras vezes reiterado nesta Casa - é a questão do 
plano de carreira dos servidores da educação. É preciso dizer que a 
longa história de luta desses profissionais transformou-se em um 
projeto, nessa questão do plano de carreira, a partir da organização 
do Sind-UTE. Ele foi fundamental na sintetização de todos os 
problemas que vivem os profissionais da educação, não só os do 
magistério, e passou a ser o instrumento que representa a luta desses 
trabalhadores e as suas reivindicações com relação à categoria , ao 
ambiente profissional e ao futuro não só deles, mas também o de sua 
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família. com relação aos proventos. Também com relação ao futuro 
das próximas gerações às quais estão ligados os profissionais da 
educação, quando, em uma sala de aula. em uma escola. em um 
colégio. transformam as gerações para o futuro do Pa1s. 

Então, o Smd-UTE representa os trabalhadores. os seus anseios, as 
suas demandas, as suas reivindicações, sendo o instrumento ma1or 
de luta dos trabalhadores da educação em M1nas Gerais, quiçá o 
movimento mais organizado. mais determinado dos servidores 
públicos do Estado de Minas Gerais. 

Eles o fazem dessa forma mais aguerrida e determinada, porque 
sabem a importância da educação enquanto motor de 
desenvolvimento humano, instrumento de mudança de uma 
sociedade. Diz o autor brasileiro que todos nascemos desiguais e que 
somente a educação pode nos igualar. por meio do conhecimento. 
dando-nos cond1ções de igualdade uns perante outros e todos perante 
a sociedade, o coletivo. Se essa é a forma mais adequada, se esse é 
o instrumento mais importante para que nos igualemos enquanto 
homens e mulheres, diante de nós mesmos, na condição de defesa da 
vida, de construir um novo mundo, novas idéias, se não há um outro 
instrumento que não a educação, esse instrumento, então, é 
privilegiado, faz parte da prioridade de investimento, da atenção do 
Estado, do poder público. 

Podemos comparar a educação de Minas com a de outros Estados 
que a tomaram como prioridade e observar a diferença do impacto de 
uma educação de qualidade, quando se buscam o homem e a mulher 
criativos, observadores do mundo, críticos para construir um novo 
momento, uma nova sociedade. Quando observamos países que se 
d1zem do Primeiro Mundo, lá está, em primeiro lugar, fundamentando 
todas as ações, enquanto pano de fundo da sociedade que se 
desenvolve do ponto de vista científico, cultural , intelectual, industrial, 
econômico. de ver a vida, a educação, como o instrumento mais 
importante para a transformação dessa sociedade. Fazemos, então, 
uma observação crítica sobre o nosso trabalho e o de outros. 

Os países de Primeiro Mundo têm qualidade de vida, a melhoria das 
perspectivas do futuro, porque colocaram a educação como o foco 
mais importante, como o instrumento transformador. Se temos hoje 
todas as mazelas sociais, as mazelas do analfabetismo. as mazelas 



da qualidade profissional de tantos brasileiros, é porque não 
investimos na qualidade do ensino. na perspectiva de futuro para 
transformar o homem por me1o das suas idé1as, do seu sistema 
cognitivo. 

Por isso, essa luta do sindicato dos trabalhadores, de todos os 
trabalhadores de educação de mais de 20 anos ... sobre esta última 
legislatura, posso falar o que acompanhei , o que vi , a luta deles junto 
ao Governo do Estado. 

Sr. Presidente , em outubro de 1999 realizamos um grande seminário 
intitulado "Construindo e Reconstruindo a Educação em Minas 
Gerais". Esse sem1nano foi precedido por vanos outros, 
descentralizados em ma1s de dez regiões do Estado de M1nas Gera1s, 
ocasião em que pudemos discutir com os profissionais da educação a 
sua realidade. Não só a realidade vivida naquele momento. mas toda 
a experiência adquirida em tantos anos de lide na educação. Ouvimos 
setores do magistério, dos serviços gerais. pedagogos e tantos outros 
profissionais qualificados na educação em vánas regiões. E foi esse 
momento fundamental para realizarmos o seminário final . aqui nesta 
Casa, quando contamos com mais de 600 profissionais da área da 
educação e pudemos fazer um relatório que embasou o Projeto 
Escola Sagarana. implementado tão eficazmente por este Governo. 
pelo Secretário Murílio Hingel. No momento em que entregamos esse 
relatório ao Secretário, foi cobrado de S. Exa. o plano de carreira dos 
servidores da educação. E, ali mesmo, o Secretário disse que seria 
necessário realizar, primeiro. o concurso público para. depois, 
aprovarmos o projeto. 

No ano seguinte, em 2000, realizamos o fórum técnico de educação 
de jovens e adultos. Estiveram presentes cerca de 800 profissionais 
da área da educação. Também ao final desse seminário elaboramos 
um relatório, que foi entregue ao Secretário Murílio Hingel. o qual nos 
disse que em 2001 estaria sendo realizado o concurso público e, logo 
após, seria apresentado o plano de carreira. Assim foi feito. Em 2001, 
o concurso público foi realizado, e, logo a seguir, uma mobilização dos 
profissionais da educação, através de uma greve. pressionou o 
Governo a agilizar o processo de elaboração desse plano de carreira. 

Acompanhamos todo esse processo. Durante a greve, est1ve, 
juntamente com membros do Sind-UTE, representando a Bancada 



dos Trabalhadores, em uma conversa com o Prof. Murílio Hinguel 
sobre o projeto do plano de carreira. Eu disse que tinha interesse na 
aprovação desse plano. Seria a realização de um sonho, por ter 
realizado o concurso, como fez , terminando o seu governo com a 
aprovação desse plano. Disse-nos, de forma determinada, que era o 
seu desejo e, por isso, estava ali para colaborar com o Sindicato dos 
Trabalhadores da Educação e com a própria Assembléia para que o 
projeto fosse apresentado o mais rápido possível nesta Casa. 

Sr. Presidente , Srs. Deputados, esta Casa esteve presente e 
cumpriu seu papel , quando nós, Deputados, representantes dos 
interesses da categoria. estivemos lá, articulando a apresentação 
desse projeto. 

Como foi elaborado esse plano de carreira? Naquele momento 
estavam lá o Sind-UTE, representando os trabalhadores da Educação, 
representantes das Secretarias de Estado da Educação e do 
Planejamento e também representantes da Procuradoria-Geral do 
Estado, buscando avançar conosco na conformação da lei. 

Foram quase dois meses de estudo, de intenso trabalho desta 
comissão. para que o projeto viesse a esta Casa, preparando a 
articulação, a parceria e o acerto de entendimento, para que quando 
aqui chegasse, não tivesse problema em sua tramitação. Os 
interesses do Estado e da categoria foram discutidos e garantidos no 
projeto. 

Não foi uma construção unilateral, do Secretário da Educação ou do 
Sindicato dos Trabalhadores da Educação somente. Foi um conjunto 
de forças. de interesses que possibilitou a apresentação desse plano. 

O Deputado Rogério Correia tinha apresentado um projeto, que 
estava pronto para a ordem do dia. Foi em uma reunião da nossa 
bancada com o Sind-UTE que convencemos o Deputado Rogério 
Correia a retirar seu projeto, para que esse outro, fruto do 
entendimento do Estado e dos servidores da educação, pudesse 
tramitar. Foi assim a chegada desse projeto nesta Casa. 

Estamos hoje diante dessa situação. Parece-nos que, neste 
momento, o Governo Itamar Franco não quer esse projeto, que o Prof. 
Murílio Hinguel também não se interessa por esse plano de carreira. 
Por conseqüência, parece-nos também que o PMDB não tem 
interesse. Há um ambiente criado nessas discussões que leva a crer 



que ninguém quer esse projeto nesta Casa. 
Fica parecendo que nem o Governador Itamar Franco. nem o 

Secretário de Estado Murílio Hingel, nem o PMDB querem na Casa 
esse projeto que define o plano de carreira tão importante para a 
categoria. Não é isso que temos ouv1do do Governador Itamar Franco, 
nem do Secretário de Estado Muríllo Hingel, que tem o máximo 
1nteresse na aprovação desse projeto. nem do Líder do PMDB. 

Quem não quer que esse projeto tramite nesta Casa? Tenho a 
certeza de que não são os Deputados que estão aqui. Esse projeto 
passa na Comissão de Educação, a pedido. Não era para passar no 
2° turno. Deveria ir à Comissão de Finanças e retornar a este Plenário . 
No entanto. passa pela Com1ssão de F1nanças e há um ped1do para 
que esse projeto passe pela Comissão de Educação, e é indicado 
para essa comissão o Relator, Líder do PSDB. 

Fica parecendo que os Deputados não querem esse projeto. 
Quando o PT faz a obstrução fica parecendo que somente nós somos 
a favor desse projeto. 

Não entendo assim. Não acho que somente o PT esteja interessado 
na aprovação do plano de carreira tão almeJado pelos professores e 
pelos Deputados desta Casa. A partir da obstrução feita na Comissão 
de Educação vê-se que o PSDB não tem interesse que esse projeto 
seja aprovado nesta Casa. 

Talvez um ou outro do PFL não queira que esse projeto saia da 
Comissão de Educação. É preciso definirmos essa questão e 
localizarmos o problema: onde está a obstrução e quem está 
obstruindo. Se esse projeto não chega a este Plenário é porque não 
sai da Comissão de Educação. O Relator desse projeto é o Líder do 
PSDB. 

Nós, que representamos a sociedade , que sempre dizemos que a 
educação deve estar em pnmeiro lugar, que o plano de carreira é 
fundamental para dar segurança aos profissionais da area de 
educação, precisamos construir uma carreira que dê possibilidade de 
ascendência. Quando os prof1ssiona1s se qualificam. quando fazem 
mestrado, um doutorado, devem ter chance de ascensão vert1cal ou 
horizontal em sua carreira. 

Quem fez somente a graduação não pode ficar na mesma s1tuação 
de quem tem mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Quem se 



qualificou, quem se capacitou, quem investiu em sua profrssão 
precisa ser valorizado. Sem um plano de carreira , é impossível a 
valorização profissional dos servidores da educação. 

Como vão trabalhar com toda a determinação. com todo o empenho. 
com toda qualifrcação. se são os primeiros a não serem valorizados; 
se não têm o olhar dos dirrgentes do Estado? 

Os sentimentos desses profissionais diante dos dirrgentes é que ao 
Estado pouco importa se são bons ou não. se se empenham ou não. 
se estão presentes em sala de aula ou não, se os alunos estão 
aprendendo ou não, se se está construindo um futuro a partir da 
escola ou não. Os profissionais da educação sentem-se 
completamente abandonados por este Estado. que ainda não 
compreendeu o valor e a necessidade de uma escola pública de 
qualidade para democratizar o conhecimento e para construir uma 
nova sociedade, democrática e solidárra. 

É a partir da educação que construiremos uma nova sociedade, a 
democracia e o respeito às pessoas. Este Estado ainda é feudal , na 
medida em que há uma completa desvalorização do ser humano que 
produz e a autoridade muitas vezes é usada de forma vertical e 
autoritária. 

Educação é o instrumento que cria o ambiente favorável às 
mudanças e à construção de um novo mundo. Quem está habilitado a 
fazer isso não tem o olhar do Estado, não recebe remuneração de 
acordo com o investimento que faz em sua própria qualificação 
profissional. Esta Casa encontra-se diante desse imbróglio, e o PT 
não poderia deixar de colocar sua posição clara e utilizar do 
instrumento da obstrução para que esse projeto, que trata do plano de 
carreira do magrstério. venha a esta Casa. Como representantes do 
povo, vamos frustrar os servidores da educação se não nos 
dedicarmos, com todo empenho, à aprovação desse projeto ainda 
este ano. Se não aprovarmos esse projeto, reduziremos a zero todos 
os esforços. não somente da categoria, mas também desta Casa, que 
o aprovou na Comissão de Justiça, na Comissão de Educação. na 
Comissão de Fiscalização Financeira, na Comrssão de Administração. 
no Plenárro. em primeira votação. depois retornando à Comrssão de 
Educação. Para que serviu toda essa energia? Para que serviu todo 
esse gasto financerro? Para que servru todo esse esforço por um 



projeto tão importante? Não me refiro apenas à nossa energia, mas 
também à energia gasta pelo Secretário da Educação. pela comissão 
formada por representantes do Sind-UTE e pelas Secretarias? De que 
valeu todo esse esforço se não aprovarmos esse projeto neste ano? 
Terminada esta legislatura. todos os projetos são arquivados. Aí, para 
a próxima legislatura, todos os projetos arquivados começam do zero. 
Têm de começar novamente toda a sua tramitação, primeiro pela 
Comissão de Justiça, depois pelas comissões temáticas, depois pela 
Comissão de Administração Pública, depois pelo Plenário, em 
primeira votação, e assim por diante. 

Não é justo que com um projeto na mão. resultado da articulação 
dos varios interessados, não aprovemos esse proJeto este ano. E 
inadmissível, não se explica isso à opinião pública, muito menos aos 
servidores da educação e a nós mesmos, a nossa própna 
consciência, aquela que é a vigia permanente das nossas ações. Não 
se explica para a nossa consciência que depois de tanto esforço não 
se aprove um projeto de tal magnitude e importância. 

O projeto de plano de carreira que tramita nesta Casa, coloca-se 
para nós como o mais importante neste momento, pois vamos atender 
a milhares de servidores da educação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, verificando a falta de 

quórum, solicito que o senhor encerre de plano esta reunião, pois não 
há quórum nem para a discussão das matérias da pauta. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recompos1ção do número 
regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. 

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Para continuar 
a discussão, com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende .. - Sr. Pres1dente. Srs. Deputados. 
Sras. Deputadas, quero saudar os membros do S1nd-Saúde, que vêm 
lutando por dois projetos: um, relativo à pensão vitalícia dos 
trabalhadores das colônias de hansenianos; o outro, relativo aos 30°'o 
adicionais da gestão SUS para o setor administrativo, um setor muito 



Importante da saúde. 
Tanto o Sind-Saúde quanto o Sind-UTE têm sido instrumentos 

valorosos na defesa dos interesses dos servidores. assim como e 
extremamente importante a questão da saúde e da educação para o 
povo brasileiro. 

Não se faz política pública sem o profissional adequado, estimulado, 
qualificado. capacitado e valorizado. Não se produz políticas públicas 
de qualidade se o Estado não valonza seus profissionais. 

Saúdo os servidores públicos da saúde, representados pelo Sind-
UTE e pelo Sind-Saúde, nesta luta permanente na defesa dos seus 
interesses. Esse é o papel dos sindicatos. extremamente importante. 
Imaginem se não os houvesse, se não tivéssemos esses instrumentos 
de luta na defesa dos interesses dos trabalhadores. Esses, sim , são 
os que produzem políticas públicas. 

Quem produz a política pública e o serviço para a sociedade são os 
servidores públicos. Na ponta. é o professor que lá está com 30 a 50 
alunos dentro da sala de aula, com todos os problemas que vivem 
crianças e adolescentes, vítimas da violência nas periferias de uma 
sociedade desigual como a nossa e da d1scrimmação de gênero ou de 
raça. 

O professor. a Diretora e os pedagogos. em última instância. estão a 
enfrentar esse complexo cultural da injustiça social. 

Quando se pesquisa a educação no País. a questão do aprendizado 
de crianças e adolescentes. e quando se vê que há um problema 
grave nessa questão, na ponta, quem se responsabiliza por isso são 
os profissionais do magistério. são os professores que estão em salas 
de aula. às vezes pouco ventiladas, como se fossem fornos, cobertos 
que estão por telhas de amianto. Salas pouco iluminadas, às escuras. 
sem quadro-negro adequado para o ensino e com alunos muito pouco 
motivados para o aprendizado. 

Tenho recebido reclamações dos professores, nas várias cidades e 
regiões pelas quais passo. que vão desde a desmotivaçâo dos alunos 
até o descaso com que o Estado trata os profissionais da educação. 
Então, o que se vê hoje é um clima e um amb1ente de muito pouca 
motivação dos profissionais da educação. 

Sou médico concursado da saúde. Passei no concurso nos idos de 
1984. Enquanto servidor do Estado, visto a camisa e tenho todo o 
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interesse de produzir melhores serv1ços para a população. Mas o 
Estado, aos poucos, é capaz de ir acabando com essa paixão, de ir 
desmotivando seus profissionais, porque lhes vira as costas. 

A questão dos salários é fundamental porque é o que mantém sua 
vida. Mas não se trata apenas disso. Trata-se do descaso total do 
Estado para com seus servidores públicos. Então, não podemos 
perder a oportunidade de fazer justiça a um setor tão fundamental 
quanto o da educação. Não podemos deixar de corrigir um erro 
histórico. 

Pergunta-se uma coisa óbvia: como é que podemos ter uma 
Secretaria da Educação com milhares e milhares de profissionais e 
não ter um plano de carreira para eles? Como é que se pode fazer o 
discurso de que a educação é fundamental. que somente ela poderá 
mudar o mundo e criar perspectivas para o País. se não há um plano 
de carreira para esses profissionais? Que discurso é esse, tão 
distante da prática? Nos momentos de campanha, sempre ouvimos 
dizer que educação e saúde são prioridade. Os representantes do 
Sind-Saúde e do Sind-UTE estão aí, lutando permanentemente pela 
valorização de seus profissionais. E, se estão fazendo isso, é porque 
lhes falta essa valorização e esse cuidado. 

Portanto, esta Casa precisa debruçar-se sobre esse assunto com 
muito cuidado e atenção. Esse plano de carreira trouxe uma grande 
expectativa para os profissionais da educação. Trouxe de novo a 
esperança para seus servidores. Ele trouxe novamente até a vontade 
de continuar trabalhando nas salas de aula, porque o Governo sinaliza 
com o resgate da cidadania desses profissionais. Por isso, em todos 
os rincões do Estado, em todas as suas escolas e superintendências 
regionais , os profissionais da educação estão a espera de JUStiça. 
justiça clamada há mais de 20 anos. Somente nos últimos quatro 
anos, eles estiveram presentes em vários momentos. não somente 
nesta Casa, mas também em diálogos com o Secretáno, pedindo e 
exigindo, depois de tanta espera, o plano de carreira. Essa é a sua 
expectativa. 

Então, perguntamos: '·será que esta Casa vai frustrar os servidores 
da educação? Será que seremos o instrumento de frustração dessas 
expectativas? Será que esta Casa será responsabilizada pela não-
aprovação do plano de carreira dos profissionais da educação? Será 



que os Deputados voltarão para suas casas no recesso 
parlamentar onerados pela não-aprovação desse plano de carreira?". 
O plano de carreira não pode ser votado, por não estar na pauta. O 
projeto está agarrado, sofrendo obstrução na Comissão de Educação. 
Será que todos seremos responsabilizados por isso? Será que os 
Deputados terão de ser responsabilizados por isso? Claro que não. 
Os Deputados não poderão ser onerados pelo fato de o plano de 
carreira não ter chegado a este Plenário para a votação em 1 o turno. 
Se há algum problema no plano de carreira , ele se localiza na 
Comissão de Educação, nas mãos do Líder do PSDB, Deputado 
Antônio Carlos Andrada, que é o relator do projeto. 

Tenho certeza de que, quando o plano de carreira entrar na pauta, 
os Deputados votarão por sua aprovação. Sei da responsabilidade 
dos meus pares e da sua determinação em aprová-lo. Afinal , como 
voltaremos para nossas bases sem tê-lo aprovado? Como vamos 
encarar os professores e os servidores da educação em nossas 
cidades quando, durante as festividades do Natal, nos perguntarem: 
··sr. Deputado, por que não foi aprovado o plano de carreira do 
magistério que o Executivo enviou à Casa?". 

O Executivo não poderá ser onerado por esse atraso na votação do 
projeto do plano de carreira do magistério. Enviou-o à Casa e quer 
que seja aprovado. Esse é o desejo do Governador Itamar Franco e 
do Secretário da Educação Murílio Hingel. 

O Secretário da Educação tem dito a todos que seu sonho é que o 
plano de carreira do magistério seja aprovado ainda em sua gestão. O 
concurso público, o Projeto Sagarana, a construção e a constituição 
do sistema mineiro de educação, a reconstrução e as reformas de 
escolas e a dedicação evidente de sua equipe são fruto do trabalho 
responsável de Murílio Hingel na Secretaria da Educação. Nada é 
perfeito, sabemos disso, mas, no geral, não há como negar que sua 
atuação foi deveras importante para Minas Gerais. Assim sendo, não 
será ele responsabilizado pela não-aprovação do plano de carreira, 
tampouco o serão o Governador Itamar Franco e o PMDB. 

Não pode ficar a impressão de que o PMDB e outros partidos não 
estejam querendo aprovar o plano de carreira do magistério. O projeto 
está enfrentando problemas na Comissão de Educação, nas mãos do 
relator. Deputado Antônio Carlos Andrada. 



Os Deputados e o Sind-UTE esperamos que o relator se 
pronuncie logo, logicamente a favor do projeto, mas. caso seja 
contráno à sua aprovação, que não demore mais. O Sindi-UTE e os 
Deputados não podemos ficar esperando eternamente pelo relatório 
da Comissão de Educação. Temos pressa em conhecer o 
posicionamento do PSDB e do Governador recém-eleito em relação à 
educação. 

Não haverá gastos nem custos para o Governo do Estado com esse 
primeiro projeto. A tabela, que compõe o plano de carreira, 
restabelecerá a justiça e , então, haverá novos valores que onerarão a 
folha de pagamento. Logo, neste primeiro momento, não há motivos 
para não aprová-lo. Se o problema é a tabela. podemos negociá-la. 

O projeto prevê que, 60 dias após a sua aprovação. o Governador 
enviará uma tabela a esta Casa. Se esse prazo é considerado curto. 
porque o Governo ainda estara em sua fase IniCial , podemos ampliá-
lo. Podemos colocar 120, 180, 200 d1as. mas é necessário que seja 
aprovado este ano. Não podemos transformar a recusa a esse projeto 
em um presente de Natal aos milhares de funcionários da educação. 
Profissionais que, há mais de 20 anos, ded1cam sua v1da, sua alma. 
seu tempo de lazer - quando têm de corrigir provas e programar as 
aulas - à educação. Nós. que precisamos desses profissionais para 
chegar onde estamos, não podemos virar-lhes as costas, pois são 
trabalhadores valorosos. que constróem a verdadeira história deste 
País. 

O PT faz essa obstrução nesta Casa para que tenhamos, no 
Plenário, o projeto de lei do plano de carreira dos servidores da 
educação. É justa a luta dos trabalhadores da educação e a vontade 
dos parlamentares que desejam, de fato, sua aprovação. Talvez o 
PSDB não a queira, como o está demonstrando. Então, deveria 
esclarecer a sua posição na Comissão de Educação, para que 
tomemos as providências. Não podemos ser enganados por ma1s 
tempo. Esse projeto já foi estudado e revirado. Ele é fruto da 
articulação dos interesses dos trabalhadores da educação com os dos 
membros do Governo de Minas e teve, ainda, a participação da 
Procuradora do Estado, que alinhavou seu formato legal. 

Questão de Ordem 
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente. verificando de plano 



!\('-1 

que nao há quórum para votação, solicito que encerre, de plano, 
esta reunião. 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Tendo em vista a 
importância da matéria constante na pauta. a Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. 

Portanto. há quórum para a continuação dos trabalhos. 
Questões de Ordem 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, assisti atentamente à 
chamada dos Deputados para a recomposição do quórum e estava. 
ao mesmo tempo, na Comissão de Educação, que discute agora o 
plano de carreira dos trabalhadores da educação. A reunião está em 
andamento. procurando alguma solução para a entrada em discussão 
do plano de carreira. O Deputado Antônio Carlos Andrada está 
participando da reunião. Apresentei um requerimento que, talvez. 
soluc1one os nossos impasses. Nesse requenmento. solicitei a 
convocação de uma reunião hoje ou, no mais tardar, amanhã cedo, 
em regime de urgência, que conte com a presença dos representantes 
do futuro Governador Aécio Neves e dos membros do Governo Itamar 
Franco responsáveis pela elaboração, junto ao Sind-UTE, do plano de 
carreira. Seriam, em especial, o Secretário da Educação, Prof. Murílio 
Hingel, nosso ex-Ministro, e também os Secretários da Fazenda e do 
Planejamento. É muito cobrado pelo Deputado Antônio Carlos 
Andrada o custo do plano de carreira. Esse requerimento está sendo 
apreciado e vim. rapidamente, ao Plenário. para informar isso. Sena 
uma reunião de urgência, quem sabe nessa reumão cheguemos a 
uma solução desse impasse sobre o plano de carreira dos 
professores? 

Portanto, essa seria uma solução viável. Teríamos a reunião com o 
futuro Governo e também com o sindicato para saber dos 
acontecimentos que poderão nortear a agilização ou não da reunião 
em Plenário. Nós, da Bancada do PT, estamos em processo de 
obstrução devido ao plano de carreira. A votação desse veto não 
resolve o problema, porque há outro veto na pauta. Se continuarmos 
nesse impasse, iremos convocar reuniões para jane1ro. Não é a nossa 



intenção, queremos chegar a um acordo e queremos que os 
servidores da educação tenham o seu plano devidamente discutido. O 
Deputado Miguel Martini já está inscrito para a drscussão do veto e 
entrará no processo de obstrução, assim como o Deputado Doutor 
Viana. 

Peço a V. Exa. que suspenda a reunião para aguardarmos o 
resultado da Comissão de Educação. para ver se entramos em algum 
tipo de acordo. Isso talvez agrlrzasse o andamento do processo em 
Plenário. É uma hipótese. Vamos convidar os membros do Governo 
futuro para tentar algum tipo de acordo. 

Não sei se o Deputado Antônio Carlos Andrada entendeu que é 
difrcil que as coisas andem nesta Casa se não houver acordo. 
pnncipalmente com a futura Bancada do PT, que virá com 15 
Deputados e também a Jô Moraes. que estará JUnto conosco nas 
questões cruciais. Preferimos o diálogo no próprio andamento 
regimental. Peço que V. Exa. leve em consideração esse resultado 
das urnas, que tem um significado importante, e suspenda a reunião. 
Não é justo que um único Deputado barre um projeto por tanto tempo. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada deveria. a favor ou contra, dar o 
seu parecer. Embora seja regimental , não é justo que S. Exa. barre 
um projeto dessa magnitude. Isso é responsabrlrdade do Plenario. que 
deve apreciar o projeto. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente. quero reforçar esse 
pedido do Deputado Rogério Correia. Essa obstrução não agrada a 
ninguém. É um projeto que foi exaustivamente discutido. O Governo 
do Estado fez uma análise e uma tomada de posrção junto ao Sind-
UTE e com a categoria , deixando-nos esperançosos a respeito de 
uma solução. É com tristeza que vemos alguém encaminhar esse 
projeto para o engavetamento. Não é certo uma classe ser tratada de 
maneira tão discriminada, tão injusta como vem sendo. 

A esperança tem de continuar a existir, e, do jeito que está sendo 
desenhada, não vemos perspectiva de solução. É lúcido o 
esclarecimento e a solicitação do Deputado Rogério Correia. Pedimos 
a V. Exa., grande mediador nessas circunstâncias, que atenda a esse 
pedido, para que se busque uma solução mais adequada e possamos 
discutir de maneira mais justa essa srtuação. 

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 



estamos seguindo detalhadamente as reun1ões que ocorreram 
semana passada e nesta semana. 

Te mos, neste momento, três maténas em que precisamos 
concentrar nossos esforços neste fim de ano: o orçamento, que ainda 
não chegou a este Plenário, estamos trabalhando essa peça: a le1 
delegada e também o plano de carreira. Não podemos deixar as 
coisas separadas. Não podemos votar e aprovar o plano de carreira e, 
em contrapartida, não materializar o que aprovamos nesta Casa. 

Estou aqui há 12 anos e sei que, muitas vezes . vota-se matéria 
importante. mas. quando se chega ao f1nal , não há condições de 
cumprir a lei votada nesta Casa. 

Fundamento a importância de andarem juntos o orçamento - peça 
fundamental desta Casa -, a lei delegada - peça fundamental para o 
futuro Governo - e o plano de carreira, que estamos discutindo. Não 
adianta montar comissão. Quando queremos prorrogar as coisas. 
discutimos em comissões. Por que razão vem a esta Casa. Deputado 
Rogéno Correia, essa comissão, para d1scut1r uma questão que é 
matéria vencida? 

Não veJO necessidade de os Secretários da Educação e do 
Planejamento e a equipe de transição aqu1 vi rem, se não temos 
condições de materializar, Deputado Edson Rezende, aquilo que 
precisamos votar: o plano de carreira. 

Há uma série de questões nesse plano de carreira que só 
conseguiremos materializar após uma discussão bem ampla. É o 
início do caminho, da jornada, o que estamos discutindo. Na 
realidade, tudo isso depende de questões fundamentais para que se 
torne realidade e que os professores saibam o caminho final a que 
chegaram. 

Proponho a esta Casa assentarmo-nos para que possamos, em 
conjunto, caminhar na mesma direção. Caso contrário. vejo, com 
muita tranqüilidade, que discutiremos, discutiremos e não chegaremos 
onde devemos. Agora é hora de resolvermos os 1mpasses. 

Entendo o trabalho do Deputado Rogério Correia e dos que 
defendem ardorosamente o plano de carre1ra. Acho justa essa 
discussão, porque foram dois anos de muito trabalho. Não se pode 
JOQar na lata de lixo aquilo em que se trabalhou por dois anos. 

E o momento de darmos um ponto final nesta legislatura de maneira 



consciente, tranqüila . fundamentada, mas não nos esquecendo de 
que não adianta votar para depois não materializar. Essa é a nossa 
contribuição para caminharmos de maneira que todos sejam 
contemplados, principalmente naquilo que é dever da Assembléia: 
colocar as matérias em pauta e votá-las dentro do princípio do 
respeito e da democracia. Mu1to obrigado. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência, em 

atenção à questão de ordem suscitada pelo Deputado Rogério 
Correia, vai suspender a reunião por 15 minutos para entendimentos 
entre as Lideranças sobre a apreciação da maténa constante na 
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Não há outros 

oradores inscritos. Encerra-se a discussão do veto. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência va1 suspender a reun1ao por 25 
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 trabalhos. A Presidência, nos 

termos da Decisão Normat1va da Presidência no 7, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação 
de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Silveira) - Responderam à 

chamada 27 Deputados, número msuf1ciente para a votação, mas 
suficiente para a discussão da matéria constante na pauta. 

Discussão, em turno único, do Veto Total à Propos1ção de Lei n° 
15.266, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bueno 
Brandão o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela 
rejeição do veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério 
Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, trata-se da discussão 
do Veto Total ao Projeto de Le1 n° 15.266, do Governador do Estado, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bueno 
Brandão imóvel que especifica. Foi designada uma comissão espec1al. 
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e a relatora, Deputada Maria Olívia, deu parecer pela rejeição. O 
Governador do Estado comunicou a esta Assembléia Legislativa as 
razões do veto. que não foram suficientes para convencer a Deputada 
Maria Olívia. 

O projeto de lei é muito simples: f1ca o Poder Execut1vo autorizado a 
doar ao Município de Bueno Brandão o imóvel constituído por terreno 
com área de 405m' , situado nesse município. O imóvel descrito nesse 
artigo destina-se à construção da sede do Poder Legislativo no 
Município de Bueno Brandão. É comum em municípios do interior a 
Câmara Municipal funcionar no mesmo prédio da Prefeitura. O 
Prefeito sai da Prefeitura e já "cai" no Plenário da Câmara Municipal e 
vai aprovando os projetos. Às vezes o Poder Legislativo Estadual age 
assim, às vezes se curva tanto que só falta o gabinete do Governador 
do Estado passar a funcionar no prédio da Assembléia Legislativa. 
visto que le1s delegadas são enviadas, planos de carreiras são 
barrados, tudo à vontade do Governador que nem posse tomou. 

É importante esse projeto de lei porque o Poder Legislativo em 
Bueno Brandão passaria a ter sede própria e, quem sabe, 
mdependência em relação ao Executivo. Quem sabe nós também 
possamos colocar a sede do Executivo mais distante da Assembléia 
Legislativa e ganhar algum grau de independência? O Deputado 
Antônio Carlos Andrada já assumiu ares de Líder, e todos devem 
curvar-se aos seus desejos sem nenhuma discussão. Mas esse é um 
assunto que deve ser tratado com mais seriedade e com mais 
Deputados presentes. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Corre1a - Sr. Presidente, encontram-se apenas 

15 Deputados em Plenario. motivo pelo qual solicito a V. Exa. que 
encerre a reunião, porque é necessário quórum de 26 Deputados. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Tendo em vista a 
importância da matéria constante na pauta, a Presidência solic1ta ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição do número regimental. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
Questão de Ordem 

O Deputado Alencar da Silve1ra Júnior - Sr. Presidente, como Líder 
do PDT comunico o afastamento desta Casa do Deputado Marcelo 



Gonçalves, por determinação médica, até o dia 6 de janeiro. Ele 
fez uma cirurgia e encontra-se afastado da sua vida profiSSional, como 
médico e como parlamentar. 

O Deputado Marcelo Gonçalves solicitou-me que fizesse a leitura, 
na reunião da tarde, de uma correspondência env1ada a esta Casa. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. 
Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião. convocando os 

Deputados para a reunião ordinária de logo mais. as 14 horas, com a 
ordem do dia Ja publicada, e para a reun1ão extraord1nana também de 
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

SAMARCO 
Às quinze horas do dia treze de novembro de do1s mil e dOIS, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, 
Alencar da Silveira Júnior e Doutor Viana (substituindo este ao 
Deputado lram Barbosa, por Indicação da Liderança do BPDP). 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado João Paulo, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a discutir assuntos de mteresse da Comissão. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputado João Paulo em que solicita seja 
encammhado ofício ao Secretario de Estado da Fazenda com ped1do 
de informação urgente, tendo em vista a proximidade do 
encerramento dos trabalhos da Comissão, da ocorrência de 
sonegação no recolhimento do ICMS pela empresa SAMARCO, de 
Mariana, referente ao transporte do minério de ferro para o Estado do 
Espírito Santo. 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 2002. 
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João Paulo. Presidente- Alencar da Silveira Júnior - lrani Barbosa. 
ATA DA 1053 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de novembro de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados D1lzon 
Melo, Bilac Pinto e lrani Barbosa, 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 lran1 Barbosa, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta. O Pres1dente acusa o 
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator 
citado a seguir: Projeto de Lei n° 2.217/2002, em turno único (re lator: 
Deputado Bilac Pinto). Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenario. Após discussão e 
votação, é aprovado, no 2° turno, o parecer pela aprovação do Projeto 
de Lei no 1.907/2001 na forma do vencido no 1 o turno (relator: 
redistribuído ao Deputado Bilac Pinto) . Passa-se à 23 Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação. é 
aprovado. cada um por sua vez, em turno ún1co, o Projeto de Lei n° 
1.832/2001 (relator: Deputado Dinis Pinheiro) . Submetidos a votação, 
cada um por sua vez. são aprovados os Requerimentos no 3.509 e 
3.510/2002, do Deputado M1guel Martini. 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 requerimentos do Deputado Carlos Pimenta, em que 
solicita sejam encaminhados ofícios a seguintes autoridades: Ministro 
dos Transportes, solicitando elaboração de novo proJeto para a BR-
135, no trecho que liga Montes Claros à serra de Francisco Sá; 
liberação de recursos para a continuidade das obras de recuperação 
da BR-365, no trecho de Montes Claros a Pirapora e inclusão da 
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implantação de trechos da BR-135 e da BR-251 no planejamento 
do Governo Federal para 2003: ao D1retor-Geral da Polícia Rodoviária 
Federal, solicitando a melhora do patrulhamento na BR-365 e na BR-
040; e a todos os Deputados Federais e Senadores mineiros, 
solicitando apoio aos requerimentos supracitados; e é rejeitado o 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG para a pavimentação da 
BR-267. 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 Com1ssões. 11 de dezembro de 2002. 
Dilzon Melo, Presidente- Bilac Pinto- lran1 Barbosa. 

ATA DA 12r REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de 
dezembro de do1s mil e dois, comparecem na Sala das Com1ssões os 
Deputados Edson Rezende, João Leite e Márcio Kangussu, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Márcio Kangussu , declara aberta a reunião e. em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado João Le1te, dispensa a 
leitura da ata da reunião antenor, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na 
pauta e a debater a implantação de uma casa de albergado, em 
edificação anteriormente destinada à Escola Estadual José Oswaldo 
de Araújo, no Bairro Engenho Nogue1ra, nesta Capital , e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Angela 
Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária de Estado da Justiça e de 
Direitos Humanos comunicando que o Cel. Rúbio Paulino Coelho, 
Coordenador do Grupo de Trabalho, foi constituído pelo Governador 
do Estado para implementar medidas urgentes, visando ao 
esvaziamento das cadeias públicas de Belo Horizonte; e dos Srs. 
Francisco Monteiro de Freitas, Delegado Regional de Segurança 
Pública de Montes Claros, informando que a sa Delegacia Regional 
daquele município será representada pelos Delegados José Messias 
Sales Alves e Carlos Alexandre Gomes dos Santos, titulares das 
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Delegacias de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio e Crimes 
contra a Pessoa. na reunião do dia 2/12/2002. em Montes Claros; 
Agostinho Martins, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara Municipal de Paracatu, solicitando o auxílio técnico desta 
Comissão para análise de dados estatísticos sobre número de 
homicídios ocorridos naquele mun1c1pio nos penados de 2000, 2001 e 
2002; Deputada Federal Maria Elvira. prestando informações relativas 
ao Requerimento n° 3.446/2002, publicado no "Diáno do Legislativo" 
em 28/ 11 /2002; cartas dos Srs. Jair Vieira dos Santos. detento da 
cadeia pública de Peçanha, pedindo ajuda em seu processo crimmal ; 
convite aos membros da Comissão da Secretária de Estado da Justiça 
e de Direitos Humanos para o lançamento do Livro da Memória da 
Secretaria; e da Comissão Pastoral de D1reitos Humanos da 
Arquidiocese de Belo Horizonte, para participarem da celebração dos 
54 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Passa-se à 
1 a Fase da Ordem do Dia. compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em 
2° turno, na forma do vencido no 1° turno. do Projeto de Lei n° 
1.562/2001 (relator: Deputado Edson Rezende) . A Presidência destina 
esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos 
Srs. Herbert José de Almeida Carneiro, Juiz da Vara de Execuções 
Penais de Belo Horizonte; Lenira Rueda Tibúrcio, Chefe de Gabinete. 
representando Carlos Hennque Cardoso Medeiros, Secretário 
Municipal de Coordenação e Gestão Regional Noroeste; José Walter 
Resende Aguiar, Gerente Pedagógico da Educação, representando 
Maria Cristma Rodrigues, Secretaria Municipal de Coordenação e 
Gestão Regional Pampulha; Pe. Dino Barb1ero. da Capela São 
Geraldo e Milton Carlos da Silveira, Presidente da Associação 
Comunitária da Regional do Bairro Engenho Nogueira - ACREN de 
Belo Horizonte, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado João Leite, autor do 
requerimento que deu origem ao debate. para suas considerações 
Iniciais. Logo apos, passa a palavra aos convidados. para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão. 
conforme consta das notas taqu1graficas. Cumpnda a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 



convoca os membros da Comissão para a prox1ma reun1ao 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2002. 

xn 

Márcio Kangussu, Presidente - Edson Rezende - João Leite -
Sargento Rodrigues. 

ATA DA 1003 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 

Às dez horas do dia quatro de dezembro de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José 
Haueisen, Bené Guedes e Doutor Viana, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Alencar da 
Silveira Júnior e Eduardo Brandão. Havendo número regimental , a 
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor 
Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater a crise das 
empresas de gás natural veicular e a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento de ofício do Chefe de Gabinete do 
Presidente da FIEMG, indicando o Sr. Alexandre Garcia de Araújo 
para representar o Presidente nesta reunião. A Presidência comunica 
o recebimento do Projeto de Lei n° 2.186/2002 e informa que, em 
28/11 /2002, designou o Deputado Doutor Viana relator da matéria, no 
2° turno. 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, na 
forma do vencido no 1 o turno do Projeto de Lei no 2.186/2002 (relator: 
Deputado Doutor Viana); e pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de 
Lei n° 2.322/2002 (relator: Deputado Bené Guedes) . A Deputada 
Maria José Haueisen passa a Presidência ao Deputado Bené Guedes, 
para que seja discutido e votado o parecer sobsre o Projeto de Lei no 
2.370/2002, de sua autona. Após discussão e votação, é aprovado, no 
1 o turno, o parecer, que conclui pela aprovação da matéria na forma 
do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Doutor Viana). A Presidência destina esta parte da reunião 
a ouvir os convidados, que discorrerão sobre a crise das empresas de 
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gás natural veicular. Registra-se a presença dos Srs. Alexandre 
Garcia de Araújo. Assessor da VIce-Presidência da FIEMG; Cláudio 
Arnaldo Lambertucci , Presidente do Sindicato da lndústna de 
Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Minas Gerais -
SINDIREPA -; Raimundo Alves de Oliveira, Gerente-Executivo do 
SINDIREPA; José Roberto Cardoso, Coordenador da Câmara Setorial 
de Gás Natural Veicular do SINDIREPA: Áureo Stradioto. da Câmara 
Setorial de Gás Natural Veicular do SINDIREPA; Pedro Zwaal, 
representando a Associação Brasileira de Gás Natural Veicular -
ABGNV -: Sérgio Mattos. Vice-Presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais -
MINASPETRO -. e seu assessor. Konstantinos Antypas. os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra 
ao Deputado Alencar da Silve1ra Júnior, autor do requerimento que 
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. e, em 
seguida , passa a direção dos trabalhos ao Deputado Doutor Viana. 
que concede a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates. segue-se ampla discussão. conforme 
consta das notas taquigráf1cas. Cumprida a finalidade da reunião. a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos 
convidados. convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordmária. determma a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2002. 
Maria José Haueisen, Presidente - João Paulo - Agostinho Patrús -

Doutor Viana - Alencar da Silveira Júnior. 
ATA DA 248 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às nove horas e trinta mmutos do dia cinco de dezembro de dois mil 

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Batista de Oliveira, Chico Rafael , Paulo Piau e Doutor Viana 
(substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , o Presidente. Deputado João 
Batista de Oliveira. declara aberta a reunião e. em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Paulo P1au, 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 as matérias constantes 
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 os 
pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 2.240, 
2.241 e 2.271 /2002, todos na forma do vencido no 1° turno (relator: 
Deputado João Batista de Olive1ra). O Projeto de Lei n° 2.458/2002. no 
1° turno, é convertido em diligência ao IMA e a EMATER-MG, para 
que se forneça a relação dos municípios que devem compor as 
regiões demarcadas de produção de queijo minas artesanal , quais 
sejam as da serra da Canastra, da serra do Salitre e do Serro. a 
requerimento do relator, Deputado João Batista de Olive1ra. aprovado 
na reunião. Cumpnda a finalidade da reunião. a Presidência agradece 
o comparecimento dos parlamentares. convoca os membros da 
Comissão para a próxima reun1ão ordmária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2002. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Paulo Piau -

Kemil Kumaira - Márcio Cunha - Maria Olívia. 
ATA DA 668 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às onze horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo 
Brandão, Adelmo Carneiro Leão, Cristiano Canêdo e Hely Tarqüínio, 
membros da supracitada Comissão. Está presente. também , o 
Deputado Edson Rezende. Havendo número regimental . o Presidente, 
Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros 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 a 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, o Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei no 
2.439/2002, o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do 
vencido em 1° turno (relator: Deputado Eduardo Brandão) e o parecer 
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pela reJeição da Emenda no 1 e pela aprovação da Emenda no 2 , 
apresentadas em Plenário, no 1° turno, ao Projeto de Lei n° 
2.437/2002 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Na fase de discussão 
do parecer do relator. Deputado Hely Tarql.un1o, que conclui pela 
aprovação do Projeto de Le1 n° 2.172/2002 com a Emenda no 1, o 
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão. 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 2002. 
Eduardo Brandão. Presidente - Sargento Rodrigues - Sebastião 

Navarro Veira - Cristiano Canêdo. 
ATA DA 6" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, 
APURAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL DE 

RIBEIRÃO DAS NEVES E OUTROS MUNICÍPIOS, VERIFICANDO A 
POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO, COM GRUPOS 

CRIMINOSOS ORGANIZADOS. NOS ESQUEMAS DE FACILITAÇÃO 
DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA 

EXTRALEGAL 
As dez horas do dia onze de dezembro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
D1lzon Melo, Luiz Tadeu Leite, Alberto Bejani e lrani Barbosa 
(substituindo este ao Deputado Luiz Menezes, por indicação da 
L1derança do BPDP), membros da supracitada Comissão. Havendo 
numero regimental . o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior , 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reun1ão se dest1na a aprec1ar 
o relatório final e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofício de Otônio Ribeito Furtado, Promotor de 
Just1ça. encaminhando resposta ao ofício da Comissão em que se 
solicita a interdição do CERESP de Juiz de Fora. Passa-se à 38 Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
propos1ções da Comissão. Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu 
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Leite procede à leitura de seu relatório final. Na fase de discussão, 
fazem uso da palavra, os Deputados lrani Barbosa, Alberto Bejani , 
Luiz Tadeu Leite e Ermano Batista, conforme consta nas notas 
taquigráficas. O Deputado I rani Barbosa apresenta diversos 
documentos, e o Presidente determina sejam arquivados junto com os 
demais anexos da Comissão. Colocado em votação. é o parecer 
aprovado, juntamente com as propostas de emenda sugeridas pelos 
Deputados durante a fase de discussão. A seguir, o Presidente 
suspende a reunião, para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os 
trabalhos, o Deputado Ermano Batista, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Alberto Bejani , dispensa a leitura da ata, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Luiz Tadeu Leite - lrani Barbosa -

Alberto Bejani . 
ATA DA 103a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia onze de dezembro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau , 
Cristiano Canêdo e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada 
Comissão. Está presente. também , o Deputado Mauro Lobo. 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 informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir o convidado para 
apresentação do histórico e diagnóstico da aplicação de recursos para 
o fomento e amparo à pesquisa realizados pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. A seguir, 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. 
José Geraldo de Freitas Drumond, Presidente da FAPEMIG; Geraldo 
Bicalho Calçado, Presidente da Câmara Municipal de Ubá, e Solange 
Soares Nobre, da Superintendência de Apoio à Escola e ao Estudante 
da Secretaria da Educação. O Presidente acusa o recebimento das 



seguintes proposições, para as qua1s des1gnou os relatores citados 
a segUir: Projetos de Lei n°s 2.424 e 2.457/2002 (Deputado Antônio 
Carlos Andrada) e 2.175/2002 (Deputado José Henrique), em turno 
único. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia. compreendendo a 
d1scussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a 
aprec1ação do Plenário. O Projeto de Lei no 2.381 /2002 é retirado da 
pauta por determinação do Presidente por não cumprir os 
pressupostos regimentais. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados. em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
n°s 2.175/2002 (relator: Deputado José Henrique): 2.424/2002 (relator: 
Deputado Antônio Carlos Andrada) , que receberam parecer por sua 
aprovação na forma proposta: e 2.457/2002 (relator: Deputado 
Antôn1o Carlos Andrada) . que recebeu parecer pela aprovação com a 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se a 3a 
Fase da Ordem do Dia compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. É aprovada, após discussão e votação, a 
Redação Final do Projeto de Lei no 2.317/2002. A Presidência destina 
esta parte da reunião a ouv1r o convidado que discorrerá sobre o 
histórico e o diagnóstico da aplicação de recursos para o fomento e 
amparo à pesquisa feitos pela FAPEMIG. Reg1stra-se a presença dos 
Srs. Naftale Katz, Diretor Científico da FAPEMIG, Antônio Orlando 
Macedo Ferreira. Presidente da Fundação Centro Tecnológico de 
Minas Gerais - CETEC - e Edvardo Andrade Santa Cecília, professor 
da FAE - "campus" Belo Horizonte - da UEMG, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do 
requenmento que deu origem ao debate. tece suas considerações 
1n1cia1s. 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 reun1ão extraordinária de 
hoje, às 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões. 11 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau. Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
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ATA DA 66a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

REDAÇÃO 
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia onze de dezembro de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
lran1 Barbosa, Maria Olívia e Dilzon Melo (substituindo este ao 
Deputado Agostinho Patrús por indicação da Liderança do PTB). 
membros da supracitada Com1ssão. Havendo número reg1mental , a 
Presidente , Deputada Maria Olívia, 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 Com1ssão presentes. 
Prosseguindo, a Presidente mforma que não há matena a ser 
apreciada e convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária de logo mais, às 20 horas. determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Mauro Lobo - Ambrósio P1nto. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 12/12/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila (2) , dando ciência à Casa do 
falecimento da Sra. Auxiliadora Horta Duarte e da Sra. Maristela Horta 
Duarte, ocorrido em 9/12/2002 em Diamantina.(- Ciente. Oficie-se.) 




