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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 12/12/2002 
Presidência do Deputado Marco Régis 

Sumário: Comparecimento- Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Ambrósio Pinto - Bilac Pinto - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Ângelo - lrani Barbosa - João Paulo - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite- Marco Régis- Sebastião Costa. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis)- Às 14h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca 
os Deputados para as reuniões extraordinárias de terça-feira, dia 17, 
às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem 
do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicadi;l nesta edição.). 
ATA DO EVENTO REALIZADO NA 421• REUNIAO ORDINARIA, EM 

11/12/2002 
Presidência do Deputado Durval Ângelo 

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação 
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Luiz Tadeu Leite -
Palavras do Bispo D. Décio Zandonade - Palavras do Arcebispo O. 
Geraldo Majela de Castro - Entrega de placa e flores. 

Composição da Mesa 
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Revmos. O. 

Décio Zandonade, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, 
representando o Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte, D. Serafim 
Fernandes de Araújo; D. Geraldo Majela de Castro, primeiro 
Arcebispo de Montes Claros; Pe. Pedro Leônidas da Silva, 
representante do clero de Montes Claros; Pe. Antônio Carvalho, da 
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Paróquia Jesus Missionário, representando o clero da Arquidiocese 
de Belo Horizonte; e o Deputado Luiz Tadeu Leite, autor do 
requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença de Leila Mesquita Gomes, da 

Coordenação Arquidiocesana Pastoral, Pastoral da Criança, em 
Montes Claros; do Diácono Fernando Figueiredo Veloso, da 
Arquidiocese de Montes Claros; de Fabíola Imaculada Souto, da 
Associação Bom Pastor, Comunidade Esdras, da Arquidiocese de 
Montes Claros; Antônio Jáder Ferreira, Coordenador Pastoral Familiar 
da Arquidiocese de Montes Claros; Regina Célia Freire Pinheiro,. da 
Diretoria Executiva da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa 
- ADCE -; Jarbas Gusmão Pinheiro, Presidente da ADCE; e Vicente 
de Paulo Fernandes Leal, Presidente da Legião de Assistência 
Recuperadora O Nosso Lar; José Francisco da Silva, Ouvidor de 
Polícia do Estado de Minas Gerais; Alvimar Ribeiro dos Santos, 
Coordenador da Comissão Pastoral da Terra; Lourdes de Fátima 
Cordeiro, da Coordenação Diocesana da Pastoral da Criança; 
Eduardo Souza, da Arquidiocese de Montes Claros; lole Margareth de 
Carvalho, da Legião de Maria, Arquidiocese de Montes Clatos; 
Expedito Mariano da Silva, Conselheiro Paroquial da Catedral de 
Montes Claros. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear· D. 

Geraldo Majela de Castro pela sua nomeação como primeiro 
Arcebispo de Montes Claros e a comemorar a instalação da Província 
Eclesiástica do Norte de Minas. 

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 
Exmos. Srs. D. Décio Zandonade, D. Geraldo Majela de Castro, Pe. 

Pedro Leônidas da Silva, Pe. Antônio Carvalho, Deputado Luiz Tadeu 
Leite, colegas Deputados, minhas senhoras, meus senhores, 
representantes de pastorais e movimentos religiosos e sociais da 
Arquidiocese de Montes Claros, esta Presidência tem a grande 
satisfação de homenagear o primeiro Arcebispo de Montes Claros, D. 
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Geraldo Majela de Castro, por iniciativa do Deputado Luiz Tadeu 
Leite. D. Geraldo, há um ano respondendo pelo novo arcebispado, é 
responsável, há duas décadas, pela diocese dessa cidade, 
inicialmente como Bispo Coadjutor e, a partir de 1988, como Bispo 
Diocesano. 

No próximo ano, comemoraremos o jubileu de ordenação dessa 
grande vocação apostólica, também dedicada ao ensino, pois foi 
professor, mestre de noviços e mestre de professas, antes de se 
tornar o superior da comunidade dos premonstratenses, a ordem 
religiosa da qual provém. 

Para o Norte de Minas e, especialmente, para Montes Claros, é 
motivo de muita alegria que seu primeiro Arcebispo seja um sacerdote 
montes-clarense de nascimento e exibindo a belíssima biografia de D. 
Geraldo Majela. 

Pertence nosso homenageado a uma ordem ainda pouco conhecida, 
pois ela aqui só aportou no final do século XIX, assumindo, com seus 
primeiros missionários, a administração do Santuário de Bom Jesus 
de Pirapora, no Estado de São Paulo. Logo, vários colégios seriam 
fundados em diversos Estados brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro, 
Petrópolis, e o Rio Grande do Sul, Jaguarão. 

São os premonstratenses, contudo, uma comunidade que remonta à 
Idade Média e tem como patrono São Norberto, um príncipe holandês 
desde criança destinado à carreira eclesiástica e que optou por uma 
vida austera e penitente. Em sua jornada de peregrino, percorrendo a 
Europa a pé, reconciliou homens e mulheres à beira de uma guerra, 
converteu pecadores e convenceu agiotas a cessar sua vergonhosa 
exploração. Seus votos religiosos incluíam a obediência, o celibato 
consagrado e a pobreza. Sua ordem é fundada, no Natal de 1121, na 
cidade de Prémontré, daí o nome que passa a exibir, logo se 
espalhando pela França, Holanda e Alemanha. Ela é também 
conhecida como a ordem de São Norberto, estruturada com base no 
amor, na humildade e na mansidão, seguindo o Cristo pobre. D. 
Geraldo Majela, fiel discípulo de São Norberto, tem dado, em sua 
missão, o testemunho de fiel seguidor do Evangelho, em que a 
vocação religiosa não depende do poder nem da riqueza. Do próprio 
Evangelho tirou seu lema pessoal, em latim "ite et vos", que se traduz 
por "ide também vós". Essa é a missão dos apóstolos de Cristo, que, 
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no texto de São Mateus, ouvem de Jesus a convocação para irem 
em busca das ovelhas perdidas: "e, indo, pregai, dizendo: é chegado o 
reino dos céus". Os apóstolos, ainda segundo o Evangelho de Mateus, 
não devem possuir ouro nem prata nem cobre em seus cintos. Não 
terão alforjes em seu caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem 
bordão; porque digno é o operário de seu alimento. 

D. Geraldo tem ido, levando a palavra e a paz dos apóstolos, em 
sua vida de homem, de religioso, de brasileiro. Perseguindo o 
exemplo de São Norberto, seu caminho de peregrinação pela fé, que 
o levou a vários lugares do Brasil, conduziu-o de volta à sua cidade 
natal. Muito justamente, entra para a história como o primeiro 
Arcebispo de Montes Claros. 

Desde a época em que era sacerdote, há 20 anos, conheço D. 
Geraldo, inicialmente como estudante de Teologia na PUC de São 
Paulo, onde tive vários colegas premonstratenses, Osvaldo, Toninho e 
tantos outros. Nas últimas duas décadas, assessorei atividades 
pastorais na Arquidiocese de Montes Claros, em trabalhos das CEBS, 
da Pastoral Operária, da Terra e da Criança. Portanto, podemos 
testemunhar a favor de D. Geraldo, pastor sempre atento às 
necessidades de suas ovelhas, possuidor de profunda sensibilidade 
social, nos moldes dos padres dos primórdios da Igreja, sempre 
defendendo a causa dos pobres, dos esquecidos pela sociedade. 
Como professor, tenho a alegria de ter muitos irmãos de congregação 
de D. Geraldo, como nossos alunos, dotados de carisma e com os 
quais muito se aprende. A congregação premonstratense une a 
tríplice função do cristão: o compromisso com a oração, o 
engajamento na luta pela justiça e a missão como questão primordial. 
No tripé dos premonstratenses, vemos grande carisma e convocação 
da Igreja num mundo tão capitalista, de tantas contradições e 
exclusões. Resgatar isso é resgatar o verdadeiro espírito de Cristo 
nos dias de hoje. 

Frei Carlos Josafá, com 80 anos de idade, na última quarta-feira, 
deu palestra no Instituto São Tomaz de Aquino. Recuperou sua obra 
histórica de 40 anos, "Evangelho e Revolução Social". Os princípios 
famosos de que trata em sua obra foram a luz para nós, cristãos 
engajados na política. Para ele, ser cristão hoje e assumir o espírito 
de Cristo é, antes de tudo, assumir o compromisso com a 
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transformação social, com engajamento. Não se é cristão achando 
que será religião da vida privada. Vemos, portanto, em D. Geraldo 
esses princípios tão latentes. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Casa dos representantes 
do povo, alia-se a essa alegria. No entanto, não homenageia apenas a 
autoridade da Igreja. Queremos, sobretudo, festejar os 50 anos de sua 
vida sacerdotal, a se completarem no próximo ano. Que se abram 
hoje as comemorações, por parte do povo mineiro, do jubileu de D. 
Geraldo Majela de Castro, que seja feito com fecundidade, alegria e 
espírito cristão! Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Luiz Tadeu Leite 
Exmos. Srs. Deputado Durval Ângelo, que aqui, neste ato, 

representa o Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio; Revmo. 
D. Décio Zandonade, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, representando o Revmo. Arcebispo de Belo Horizonte, D. 
Serafim Fernandes de Araújo; Revmo. D. Geraldo Majela de Castro, 
DD. Arcebispo da Província de Montes Claros; Revmo. Pe. Pedro 
Leônidas da Silva, representante do clero de Montes Claros, que 
também compõe a Mesa; Revmo. Pe. Antônio Carvalho, da Paróquia 
de Jesus Missionário, desta Capital; Srs. Deputados aqui presentes; 
representação da Província de Montes Claros, da Arquidiocese de 
nossa cidade, que vieram participar desta reunião, representando 
principalmente as pastorais da Arquidiocese; um cumprimento 
especial ao amigo de Montes Claros, do Norte de Minas, Sr. José 
Carlos Vale de Lima, que também se faz presente nesta ocasião; 
nossos cumprimentos também àqueles que nos acompanham ao vivo, 
pela TV Assembléia; minhas senhoras e meus senhores: 

- Lá vêm os padres brancos ... 
Era assim que as pessoas saudavam aqueles verdadeiros 

desbravadores da fé, os bandeirantes que buscavam pedras 
preciosas, essas pedras preciosas que eram as almas que 
precisavam ser salvas. 

Foi assim que apareceram, em Montes Claros, nos idos de 1903, os 
padres premonstratenses, oriundos da região de Liége, na Bélgica, a 
partir do trabalho iniciado na Abadia de Park. Vieram os padres 
devotos de São Norberto, daí a referência aos padres brancos ou 
padres de batina branca que os caracterizavam, os norbertinos, com a 
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missão de evangelizar no Brasil. Chegaram a Montes Claros e, 
entre os primeiros, estavam o Pe. Chico, Cônego Francisco 
Moureaux, e o Pe. Carlos Vincar!. Muitos anos depois, em 1948, o Pe. 
Chico, juntamente com o Pe. Murta, Aderbal Murta de Almeida, 
fundaram a Escola Apostólica São Norberto. 

Quando, em 1963, aos 1 O anos de idade, fui levado para o 
seminário pelas minhas tias, que tinham como sonho ter um padre na 
família, encontrei uma grande comunidade norbertina já instalada. 
Naquela época, a Escola Apostólica vivia seus mais movimentados 
dias, isso medido pelo número de seminaristas, que passavam dos 
200. Ali encontrei muitos padres, almas santas que conduziam nossas 
vidas, entre eles, o Pe. Fabiano, o Ir. Sebastião, os Pes. Amando, 
Tiãozinho, Quirino, Dudu, que era o nosso superior, e o Pe. Geraldo, 
nosso Reitor. Depois, ordenaram-se sacerdotes o Pe. João Batista 
Lopes, Pe. Zuba, Pe. Marcelo e Pe. Ricardo Chaves, que hoje é 
Arcebispo de Pouso Alegre. Benditos dias, aqueles, que passamos no 
seminário. Fui um dos mais beneficiados, porque ali permaneci 
durante cerca de oito anos. Quase tudo que sou hoje devo àquela 
casa, porque ali tive um lar, uma família, o melhor aprendizado, a 
melhor formação humanística. Ali, recitava poesias e praticava 
oratória nas sessões do Grêmio Literário Pe. Chico, jogava futebol, 
fazia excursões, ajudava nas missas, e, principalmente, formava-me 
para a vida com educação sólida e cristã. Dos meus contemporâneos 
saíram poucos padres. Lembro-me do Pe. Osvaldo, mas, sem dúvida, 
aquela escola formou bons cristãos, bons pais de família e grandes 
profissionais em todas as áreas de atuação humana: médicos, 
advogados, professores, bancários e até políticos. 

Aprofundo-me nessas reminiscências para, como dizia Ulisses, 
começar pelo começo. Deus plantou em Montes Claros uma semente 
fecunda que se transformou em árvore prodigiosa pelo seu efeito 
transformador. Dessa árvore colheram-se muitos frutos: os cidadãos 
que a Escola Apostólica formou, os sacerdotes que ordenou, e, entre 
eles, o então seminarista João José de Castro, o Pe. Geraldo, que foi 
o nosso reitor, filho de D. Ana e Seu Eunápio, amigos das minhas tias 
Didi, Mina e Gessé, ele que depois foi sagrado Bispo da Diocese de 
Montes Claros. 

D. Geraldo Majela de Castro, montes-clarense de nascimento e de 
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coração, arraigado naquela terra e amalgamado com ela e com 
seu povo, sempre foi tido, havido e respeitado como um facho de luz 
de conhecimento invulgar, dotado de grande equilíbrio, a ponto de 
permanecer acima das disputas menores, e, mesmo assim, ouvido por 
todas as correntes políticas de Montes Claros e da região. 

O mesmo D. Geraldo Majela de Castro, depois de muitos anos de 
bispado, mercê do seu trabalho evangelizador e da grande 
proficiência de suas ações, acabou viabilizando, pelas mãos de Sua 
Santidade, o Papa João Paulo 11, a elevação da Diocese de Montes 
Claros à condição de Arquidiocese, sendo ele, D. Geraldo, sagrado o 
seu primeiro Arcebispo. 

Para nós, que fomos seus alunos na velha Escola Apostólica, que 
tivemos o privilégio de ser testemunhas vivas de um exemplo de vida 
voltada para os mais humildes, sempre fiel à doutrina social da Igreja, 
moldada pelos três votos perpétuos que fazem os premonstratenses -
pobreza, castidade e obediência · foi motivo da mais recôndita alegria 
a instalação da Arquidiocese, ainda mais tendo a dirigi-la esse ser 
humano de qualidades morais e espirituais sem dimensão palpável, 
pois é, para todos nós, exemplo de um verdadeiro sacerdote: aquele 
que veio para servir. Mesmo com pouco tempo de instalação, a 
Província de Montes Claros, dirigida por D. Geraldo, já começa a 
mostrar o seu potencial e as suas realizações, das quais a mais 
importante, conforme se constata, é a valorização do trabalho do leigo 
nas igrejas, que são administradas pelos leigos, através dos diversos 
Conselhos Pastorais. E a Pastoral que mais cresceu, sem dúvida, foi a 
da Família. 

Recentemente, no Vaticano, D. Geraldo se surpreendeu e se 
ruborizou quando ouviu, em uma das secretarias que auxiliam o Santo 
Padre, o Papa, o elogio público a esse trabalho que tem sido um 
exemplo para as Américas e até para o Velho Continente. 

Um estilo de D. Geraldo, que foi aplicado e que vem tendo 
excelentes resultados é a reunião, duas vezes por ano, obrigatória, 
dos bispos que compõem a província - de Januária, Janaúba, 
Paracatu e Montes Claros ·, quando se traçam os planos e as metas 
de uma atuação mais dinâmica e mais próxima do povo, da igreja de 
Deus. Outra ação pioneira é uma reunião, uma vez por ano, de todos 
os padres da província, quando se discutem as novas linhas da Igreja 
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e a forma de juntos, clérigos e leigos, buscarem a concretização da 
comunidade viva, voltada para o bem comum. 

É por essas razões que, por nossa iniciativa, esta Casa, hoje, 
transforma a primeira parte da reunião ordinária em reunião especial, 
para brindar à instalação da Arquidiocese da Província de Montes 
Claros, bem como à nomeação, pelo Papa João Paulo 11, de D. 
Geraldo Majela de Castro como nosso Arcebispo. 

O Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, já nos cobriu de bênçãos 
quando nos concedeu tamanha dádiva e, de há muito, já havia 
concedido a D. Geraldo todos os predicados de que precisa lançar 
mão para exercer com sabedoria, integridade e desvelo o seu ofício 
sacerdotal à frente da nossa Arquidiocese. 

Quem hoje homenageia D. Geraldo Majela de Castro, Arcebispo de 
Montes Claros, não são apenas os seus ex-alunos da Escola 
Apostólica São Norberto, que receberam dele as melhores lições de 
vida, mas também todo o povo católico de Montes Claros, do Norte de 
Minas e da região provincial - são todos os seus amigos, seus irmãos, 
sobrinhos, primos e cunhados. Prestam a D. Geraldo, por intermédio 
desta Casa, nesta sessão solene, esta homenagem todas as milhares 
e milhares de almas que um dia receberam os eflúvios das suas 
bênçãos, de seu exemplo e de sua vida. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) -Quero, em primeiro lugar, 
cumprimentar D. Geraldo, a comitiva de Montes Claros e V. Exa. pela 
feliz iniciativa de prestar esta homenagem ao nosso Arcebispo. 

Tenho certeza de que as suas palavras refletem as de todos os 
montes-clarenses e norte-mineiros, que reconhecem o trabalho 
fantástico que D. Geraldo tem feito em nossa região. 

E, ao lado da magnitude desta reunião, não podemos deixar de 
ressaltar a preocupação social de D. Geraldo e o trabalho que vem 
realizando em torno dos mais necessitados de todo o Norte de Minas. 
Antes mesmo de o nosso Presidente eleito, Lula, desencadear um 
trabalho social e falar em um trabalho para matar a fome, a Pastoral 
de Montes Claros, sob a coordenação de D. Geraldo já vinha atuando 
nesse sentido. Trata-se de um trabalho fantástico. V. Exa. falou da 
Pastoral da Família. É uma coisa que reflete, na verdade, o espírito 
cristão, o espírito católico que a Arquidiocese de Montes Claros 
empreende em todo o Norte de Minas. Não poderia deixar também de 
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lembrar o fantástico trabalho de conscientização da Pastoral da 
Criança. Muitas vidas foram e estão sendo salvas graças à Pastoral 
da Família, que tem recebido imensa dedicação das pessoas, leigos e 
católicos. Deputado Luiz Tadeu Leite, cumprimento-o pela feliz 
iniciativa desta reunião solene para homenagear, não só O. Geraldo, 
como também a Arquidiocese e os padres de Montes Claros, e ainda, 
as várias paróquias que a compõem. É uma homenagem a todos os 
católicos e cristãos do Norte de Minas que, de mãos dadas, 
promovem um fantástico trabalho, sob a coordenação de O. Geraldo 
Magela de Castro, nosso Arcebispo. Muito obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Carlos 
Pimenta por irmanar-se a nós, nesta homenagem. Cedo aparte ao 
Deputado Gil Pereira. 

O Deputado Gil Pereira (em aparte)- Quero também, Deputado Luiz 
Tadeu Leite, irmanar-me com V. Exa. por seu pronunciamento, pela 
sua homenagem a O. Geraldo, referência não só de Montes Claros e 
do Norte de Minas, mas de Minas Gerais e do Brasil. Acho que nosso 
Presidente, o Deputado Durval Ângelo, sintetizou o que O. Geraldo 
representa para nós. O Deputado Luiz Tadeu viveu praticamente toda 
sua infância e juventude sob os mandamentos e sob a companhia 
desse santo padre, O. Geraldo. Saúdo todas as pastorais aqui 
representadas e queria dar um abraço especial em nome de Lilita. 
Saúdo todos que aqui vieram. Quero dar um abraço em O. Geraldo. 

Todas as homenagens são poucas ao senhor, porque o senhor 
representa muito para a comunidade de Montes Claros e, em 
especial, para minha família e meus amigos. Estou sempre aos 
domingos na missa do Pe. Tiãozinho. Levo meus filhos para que 
possam também seguir os ensinamentos que o senhor passou para 
ele. Parabenizo, mais uma vez, o Deputado Luiz Tadeu Leite pela feliz 
homenagem a O. Geraldo e a toda a Igreja Católica de Montes Claros 
e Minas Gerais. Obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Gil Pereira, 
também representante da comunidade de Montes Claros nesta Casa. 
Cedemos aparte ao Deputado José Braga. 

O Deputado José Braga (em aparte)- Agradeço V. Exa. pelo aparte. 
Não poderia ficar ausente nessa manifestação realizada pela 
Assembléia. Tenho a honra de representar o Norte de Minas por 
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muitas outras razões. Também sou dessa diocese e, por 
conseqüência, dessa arquidiocese. Tive a alegria de ter sido educado 
naquela casa. No início da vida sacerdotal do Pe. Geraldo, tive a 
oportunidade de conviver com ele por três anos na Escola Apostólica. 
Dessa forma, não obstante a propriedade das palavras aqui 
pronunciadas, não poderia deixar de manifestar minha alegria e o 
reconhecimento de que V. Revma. teve participação efetiva em minha 
educação religiosa e, naturalmente, é também responsável por tudo 
que conquistei na vida. 

Queria agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade e, ao 
mesmo tempo, desejar-lhe que continue nessa vida santa para a 
honra do Norte de Minas e para a grandeza do Brasil e de todos os 
cristãos. Muito obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado José Braga, 
também ex-seminarista da Escola Apostólica São Norberto. Cedemos 
agora aparte ao Deputado Arlen Santiago. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte) - Obrigado, Deputado Luiz 
Tadeu Leite, Sr. Presidente da Assembléia, Deputado Durval Ângelo, 
D. Zandonade, caros companheiros Deputados e companheiros que 
vieram aqui trazer seu abraço e apoio para esse homem que devotou 
sua vida a fazer o bem. D. Geraldo, esta homenagem é de todo o 
povo mineiro e não apenas do Norte de Minas, porque, com certeza, o 
trabalho da sua arquidiocese ultrapassou as fronteiras do Norte de 
Minas, como bem falou nosso companheiro Deputado Luiz Tadeu 
Leite, chegando até ao Vaticano. Desejamos que, a partir de hoje, 
Deus lhe conceda muita saúde, porque outros predicados Deus já lhe 
concedeu. Nós, do Norte de Minas, que temos o privilégio de gozar 
dos seus ensinamentos, da sua amizade e do seu trabalho, temos 
uma vida melhor. Muito obrigado. Que lhe Deus dê muita saúde para 
que sua vida seja a mais longa possível, e que o bem que o senhor 
emana continue abençoando essa nossa Minas Gerais tão sofrida e 
tão necessitada de pessoas como o senhor. Obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradecemos ao Deputado Arlen 
Santiago por sua participação, incorporando-se ao conteúdo desta 
homenagem. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputado Luiz 
Tadeu Leite. Não sou norte-mineiro, mas sou mineiro. Minas Gerais, 
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presta esta justa homenagem a D. Geraldo Magela e à 
Arquidiocese de Montes Claros. Lembro-me de que, no lançamento da 
Década Mundial de Evangelização em Brasília, estava presente o 
saudoso D. Hélder Câmara, que era um dos conferencistas. 
Caminhávamos para o almoço, e D. Hélder entrou na fila. Todos 
correram para tirá-lo da fila, porque todos queriam servi-lo. Ele disse: 
"Vou permanecer aqui". E acrescentou: "Um gesto ensina muito mais 
que muitas palavras". A campanha da fraternidade lembrou-nos isso 
há alguns anos, quando dizia que as palavras convencem, rnas os 
exemplos arrastam. No dia de hoje, quando ouvimos tão belos 
testemunhos de pessoas que tiveram o privilégio de conhecê-lo, D. 
Geraldo, há mais tempo, vemos que eles apenas fazem justiça àquilo 
que é sua pessoa. Quando vinha para a Assembléia Legislativa, 
observava as pessoas cruzando daqui para ali e me perguntava: "Será 
que cada uma dessas pessoas tem consciência da ação de Deus 
nesse momento de suas vidas?" 

Muitas vezes passamos horas a fio sem nos lembrar do que a 
própria palavra de Deus diz. Se nos faltar a respiração, perecemos. 
Somos mantidos sempre por um milagre de Deus. A presença da 
Igreja tem sido um sinal visível de Deus. Tenho o privilégio de ter dois 
irmãos sacerdotes, uma irmã freira e a honra de ser fundador de uma 
comunidade de vida e aliança. Certa vez entrou um grupo de 
seminaristas, e o Reitor, naquela ocasião, disse: "Sei que nem todos 
sairão daqui como sacerdotes, mas nos sentiremos recompensados 
se saírem daqui bons cidadãos e bons cristãos". 

Tenho certeza, D. Geraldo, de que V. Revma. não tem a exata 
dimensão de tantos frutos gerados primeiramente a partir do seu 
testemunho pessoal e, em segundo lugar, pela sua ação 
evangelizadora no sentido mais amplo que essa palavra possa 
alcançar. O Papa Paulo VI disse: "A primeira e insubstituível forma de 
evangelização é o testemunho pessoal". 

Então, sinto-me feliz em estar aqui com todos, prestando a V. 
Revma. essas justas homenagens. Quero dizer também que V. 
Revma. tem sido esse sinal visível da presença de Deus, enquanto 
cristão, Bispo e agora Arcebispo responsável por uma província. 

Parabéns a V. Revma. Acho justo que o povo mineiro renda-lhe 
essas homenagens. Fico feliz em fazer parte dela. Parabéns, 



Deputado Luiz Tadeu Leite, pela sensibilidade de V. Exa. ao 
reivindicar essa sessão. Muito obrigado. 
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A Deputada Elbe Brandão (em aparte) - Gostaria de expressar-me 
em nome da Diocese de Janaúba e da população do Norte de Minas. 
Na verdade, D. Geraldo, se, em alguns minutos, pensamos que nosso 
sertão está esquecido, ao olhar para o senhor temos a certeza de que 
é construído com a fé cega e a caridade, pontos fundamentais 
defendidos por nossa Igreja. Com humildade, vemos no senhor 
imagem muito mais próxima da de Deus. 

Este é o momento de mostrar a Minas Gerais que o Arcebispo de 
Montes Claros se posicionou favoravelmente aos designados do 
Estado, os quais estão à beira de perder seus empregos, depois de 
trabalharem por 20 ou 25 anos. Atrasei-me um pouco, porque 
estávamos concluindo um documento que será assinado por todos os 
Líderes desta Casa e encaminhado ao futuro Governador, Aécio 
Neves. Contaremos também com o apoio fundamental do Líder do PT, 
que ora dirige a Casa. 

Queremos consolidar na Assembléia uma lei, determinando que o 
tempo de serviço será o primeiro critério para continuar designando e 
contratando os funcionários públicos do Estado, a fim de que não 
possamos mais ver uma situação como a de D. Madalena, senhora 
que, há poucos dias, desmaiou quase nos braços do Governador 
Itamar Franco, pedindo-lhe piedade. Aquela cena representa a 
situação de cerca de 70 mil pessoas no Estado. 

A carta encaminhada pelo senhor por meio desta companheira está 
registrada na Casa. E, se Minas Gerais conheceu-o por nossa voz, 
agora é importante que o conheça pessoalmente, por meio da TV 
Assembléia. É um bravo cavalheiro de Deus, um bravo sertanejo e, 
mais ainda, sabe fazer com que a alma fale mais do que as palavras, 
o olhar e o caminhar. Com sua profissão de vida, traz a fé viva de 
Cristo para todos nós. Obrigada porque o senhor existe e parabéns ao 
Deputado Luiz Tadeu Leite, por ter proposto esta homenagem. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradecemos o Deputado Miguel 
Martini pela felicidade das suas palavras, incorporando-se também a 
esta homenagem que o povo faz à Arquidiocese de Montes Claros e 
ao nosso Arcebispo. 

D. Geraldo, hoje, os padres praticamente já não vestem as batinas 
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brancas como antigamente. Brancas, diáfanas, puras e ilum1nadas, 
hoje, são as suas atitudes. As suas ações são o grande exemplo de 
vida, como o que nos oferecem. O branco da batina esvaiu-se nas 
vestes, mas impregnou-se em nossas vidas como marca. Marca 
indelével de grande obra que foi inspirada pelo Altíssimo, cunha 
fincada nos sertões montesclarenses que significará sempre a marca 
dos bandeirantes da fé, que foram os primeiros premonstratenses. 
Deus haverá de conceder-lhe, D. Geraldo, vida longa e feliz, para que 
continue vendo o efeito miraculoso de suas bondosas ações, razão 
maior de sua fecunda existência. Muito obrigado. 

Palavras do Bispo Dom Décio Zandonade 
Querido amigo Deputado Durval Ângelo, irmãos sacerdotes, meu 

grande amigo de quem me tornei admirador constante, D. Geraldo 
Majela de Castro, trago o abraço carinhoso e a admiração do Revmo. 
Cardeal D. Serafim Fernandes de Araújo, que é também 
representante legítimo da mineiridade extraordinária gerada pelo 
Norte de Minas. Nós, o Deputado Durval Ângelo e eu, mineiros-
capixabas, temos que aprender muito dessa sabedoria imensa que se 
reúne em Minas Gerais. 

Fico muito feliz por estar presente, como amigo pessoal. Desde que 
me tornei Bispo, senti um carinho particular por esse homem, porque, 
ao olharmos para ele, percebemos o rosto de Jesus; por isso me sinto 
tranqüilo em dizer que esta homenagem promovida pelo Deputado 
Luiz Tadeu Leite é mais do que justa, pois coloca em evidência 
alguém que nunca quer estar em público. D. Geraldo é o homem 
silencioso, da humildade, do recolhimento e da oração, mas nem por 
isso deixa de ser homem de profunda ação e transformação. Por isso 
fico tão feliz, trazendo essa homenagem pessoal e do Cardeal D. 
Serafim, pedindo a Deus que cada vez mais surjam homens e 
mulheres desse estilo na Igreja e na sociedade, que tenham essa 
cultura da mineiridade profunda, feita de recolhimento, simplicidade, 
diálogo e paciência, iluminados pela ampla ação do Divino Espírito 
Santo, que age em todos os corações. Agradeço essa oportunidade e 
dou-lhe um abraço muito carinhoso, D. Geraldo, por esse momento 
feliz. A Arquidiocese de Montes Claros foi, por muito tempo, uma 
Diocese "injustiçada", porque já se deveria ter tomado Arquidiocese há 
muito. O Norte de Minas fica esquecido em tantos aspectos, e isso 
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também ocorre na Igreja, quando colocamos um pouco na sombra 
esses lugares tão fecundos de atividades bonitas, como ocorreu com 
a grande província eclesiástica de Montes Claros. E nada melhor do 
que ter à frente dela esse homem humilde e santo, D. Geraldo. Muito 
obrigado. 

Palavras do Arcebispo Dom Geraldo Majela de Castro 
Exmo. Deputado Durval Ângelo, D. Décio Zandonade, queridos 

Padres Pedro Leônidas da Silva e Antônio Carvalho; querido 
Deputado Luiz Tadeu Leite e todos os outros Deputados, 
principalmente aqueles que pertencem à bancada do Norte de Minas; 
Deputado Miguel Martini, que falou como que em nome das Minas 
Gerais; meus queridos irmãos e irmãs que vieram de Montes Claros 
comigo para recebermos aqui essa homenagem para nossa Igreja 
particular de Montes Claros; queridos amigos Dr. José Carlos Lima e 
D. Aparecida; meus queridos irmãos e irmãs que me assistem pela 
TV, talvez até alguns de Montes Claros, venho agradecer com muita 
simplicidade a homenagem que a Assembléia Legislativa do meu 
Estado vêm prestar-me neste instante. Tudo isso me lisonjeia e me 
faz ficar feliz, mas não sou mais meu - e digo isso de coração, 
entreguei-me completamente a Cristo, à Igreja e ao povo de Deus. 

Dom Hélder foi lembrado aqui, esse santo Arcebispo que gostava de 
ser chamado Padre Hélder Câmara, não gostava de ser chamado de 
Dom Hélder Câmara. Um dia, fazia uma comparação, que exprime 
espiritualidade que muito me agrada: quando Jesus entrava 
solenemente em Jerusalém, montado num jumentinho, era aclamado 
pelo povo, que cortava ramos de oliveiras para O aplaudir e fazia um 
tapete com as próprias vestes para Ele passar. Cantavam hosana ao 
rei, ao filho de Davi. Toda esta homenagem, meus caríssimos 
Deputados da nossa terra, representantes do povo do meu Estado, é 
para Cristo, em primeiro lugar. Sou um jumentinho alegre e feliz 
porque me dei a Jesus e quero levá-lo a todos. Agradeço, por Ele e 
com Ele, todas as referências caridosas e sinceras de meus amigos, 
Deputados e Deputadas, de todos os meus outros amigos, e ainda do 
Deputado Durval Ângelo, que falou primeiro. Todos os que usaram a 
palavra, fizeram-no a mim, nesta manifestação. 

A Cristo, primeiramente, toda a honra e toda a glória. Convido todos 
a nos amar em Cristo, com sentimento apaixonado. Se amarmos a 
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Cristo com amor apaixonado e seguir o Evangelho, seremos bons 
cristãos e transformaremos o mundo. No Evangelho, encontramos 
tudo. Jesus nos ensina. Vamos deixar que Ele tome conta de nós. 
Vamos ser também um jumentinho, para levar Jesus a todos as 
atividades em que atuamos, inclusive a política. Como diz a CNBB, a 
política é uma arte da caridade. Se temos que amar ao próximo -
como o Senhor nos recomenda -, o candidato, o eleito e aqueles que 
exercem cargos públicos devem procurar o bem comum, praticando a 
caridade em alta escala. Aí começa a transformação da sociedade e 
do mundo. 

Estou aqui, como o jumentinho de Cristo, carregando a Igreja, que é 
a continuação de Cristo. O Santo Padre me escolheu para dirigir a 
Diocese de Montes Claros e posteriormente me fez Arcebispo dessa 
cidade. Se a Igreja é a continuação de Cristo, de Sua vida e de Sua 
missão, carrego também a representação da comunidade católica do 
meu Estado e de nossa província eclesiástica. Esta homenagem 
atinge a Igreja em todo o Estado, em todo o Brasil e no mundo inteiro. 
Está atingindo também o Santo Padre. Somos um só coração e uma 
só alma, de modo especial, nossa comunidade arquidiocesana e as 
pastorais aqui presentes. Que beleza a pastoral familiar! Temos que 
resgatar a família. Quando fizemos visita "ad limina", o Santo Padre, 
na apresentação final do seu pronunciamento, falou sobre a família e 
ressaltou a beleza da família mineira - tão atacada nos dias de hoje. 
Precisamos amar mais a Jesus, praticar o verdadeiro amor, o amor-
doação. Assim, salvaremos a família. 

Como é possível uma família viver debaixo de uma ponte, sem casa, 
sem emprego, sem saúde - e tudo aquilo que é necessário a esta -, 
sem a formação necessária, sem a educação. Muitas vezes, os meios 
de comunicação, por causa do ibope, usam a fraqueza das pessoas 
para atraí-las, tendo em vista a grande audiência, quando poderia 
haver maior audiência se apresentassem tanta coisa boa e bonita, as 
quais encontramos em famílias bem formadas. Olhem a importância 
da Pastoral Familiar, a da Criança, e de todas as outras. 

Agradeço a Assembléia Legislativa o apoio que tem dado a Pastoral 
da Criança. Atualmente a acompanho aqui em Minas Gerais e 
percebo que aqueles que nos governam têm dado apoio, pelo que 
agradeço de coração. Vamos juntar as mãos e, em parceria, salvar as 
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nossas crianças. 

Aqui também, nesta Casa da Lei, o Deputado cheio de Cristo, che"1o 
de amor, do Evangelho, pode fazer boas leis, para valorizar a 
cidadania. Há muita gente sem cidadania. Talvez essas pessoas nem 
se sintam cidadãs, pois, às vezes, são deixadas de lado, esquecidas. 
Percebemos que o Norte de Minas é esquecido. Quando viajamos, 
por exemplo, de Montes Claros para cá, vemos a estrada que está 
esburacada, há não sei quantos anos, em uma demonstração ao 
Brasil inteiro de descaso por nossa região. Sei que não depende da 
Assembléia Legislativa, e talvez nem do Governo do Estado, mas, 
quem sabe? - poderíamos fazer soar um grande grito vindo de todo o 
Estado, para que o Governo Federal escute e possa impedir que se 
percam vidas nos buracos daquela estrada. Isso é só um exemplo, 
além de uma porção de outras situações que precisamos ter 
ressaltadas no Norte do Estado. 

Quero falar agora sobre a nossa igreja. É bom que na Assembléia 
Legislativa falemos um pouco sobre a história religiosa. (-Lê:) 

"A primeira Província Eclesiástica criada em Minas Gerais foi a de 
Mariana, em 1906. O Brasil foi descoberto em 1500, e a Arquidiocese 
de Mariana, a primeira arquidiocese, surgiu somente em 1906. 
Depois, vieram a de Diamantina, criada em 1917, e a de Belo 
Horizonte, em 1924. Em 1962, o Santo Papa João XXIII organizou 
outras regiões do nosso Estado e criou as Províncias de Uberaba, 
Pouso Alegre e Juiz de Fora." 

Em 1960, quando foi fundada Brasília, para que fosse criada a 
Arquidiocese de Brasília, fizeram com que a Arquidiocese de Paracatu 
passasse a pertencer à província de lá, por algum tempo. Nosso irmão 
D. Leonardo de Miranda Pereira percebeu que havia um 
deslocamento, pois a Diocese de Paracatu pertencia ao Estado de 
Minas Gerais, ao Regional Leste 11, mas, na verdade, estava fazendo 
parte de uma província do Centro-Oeste de Brasília. Como estava 
deslocada, ele não sabia de quais reuniões participar. Por isso, 
abraçou a causa da criação da província de Montes Claros, para 
permitir que se resolvesse o impasse vivido em Paracatu. Essa causa 
foi abraçada também pelos irmãos D. Anselmo, Bispo de Januária, e 
D. José Mauro, de Janaúba. Muito nos ajudou também o nosso irmão, 
D. Geraldo Majela Reis, que está muito doente, quando igualmente 
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abraçou essa causa e, principalmente, o seu sucessor, nosso 
irmão D. Paulo Lopes Faria, assim também como os Presidentes do 
Regional que durante muito tempo nos ajudaram. Nosso querido 
Cardeal de Belo Horizonte, O. Serafim, com os outros Bispos e 
Arcebispos de Minas Gerais e do Espírito Santo, do Leste 11, 
abraçaram a causa e fizeram com que a Nunciatura Apostólica 
conversasse na Congregação. Assim, o Santo Papa João Paulo 11, no 
dia 25/4/2001, criou a Província Eclesiástica de Montes Claros. 

Vejo esta homenagem da Assembléia Legislativa não só para mim, 
mas também para a Província e para toda a nossa Igreja, que 
carregamos. Somos aquele burrinho que carregava Cristo. E a Igreja 
representa Cristo. Gostaria que essa homenagem fosse estendida a 
todos os nossos queridos irmãos Bispos da província, àqueles que 
foram Bispos de Diamantina e de toda Minas Gerais, do Espírito 
Santo, e ainda ao Cardeal O. Serafim e aos Presidentes que ficaram 
na Regional nesses anos. A todos eles, estendo esta homenagem que 
a Assembléia Legislativa me presta. 

Esse gesto de comemorar a criação da nova Província em nosso 
Estado, vejo-o como demonstração de grande inteligência por parte 
da Assembléia. Penso que quando Montes Claros surgiu não tivemos 
a consideração que se deve a um acontecimento de muita 
importância. E sei que é de muita importância. Essa homenagem fica 
na história. A religião pode ser uma grande parceira na construção do 
bem comum. 

Ao criar a Província de Montes Claros, o Papa fez também uma 
espécie de ato político eclesial, porque os Bispos e as Pastorais da 
região darão as mãos com aqueles que governam e ali trabalham 
para, todos juntos, elevarmos o Norte de Minas. Nâo gostaria de ser 
somente um sonhador, mas, nesta hora, quero ser um verdadeiro 
profeta, quando digo que estou antevendo um futuro brilhante para o 
Norte de Minas, baseado na fé em Deus e no esforço do povo lutador 
do sertão norte-mineiro. Gostaríamos que fosse ressaltada a visão da 
Assembléia Legislativa ao realizar este ato histórico, que ficará em 
seus anais. Agora, estamos todos sendo convocados para um mutirão 
para superar a miséria e a fome no País. 

Neste momento, gostaria de tomar a liberdade de convocar os 
nobres Deputados desta legislatura e da que irá começar no próximo 
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têm sua cidadania assegurada e sua dignidade humana defendida. 
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Ao agradecer a unanimidade dos nobres Deputados e Deputadas 
que aprovaram esta homenagem à Arquidiocese e ao primeiro 
Arcebispo, o meu grande reconhecimento ao caríssimo amigo e antigo 
aluno Deputado Luiz Tadeu Leite- aquele jovem que se esforçava nos 
estudos, na arte oratória, no Grêmio Literário Padre Chico, mostrando-
se tão cheio de ideais, na Escola Apostólica São Norberto. 

Fico também alegre ao me lembrar do Deputado José Braga, de 
quem não me esqueço. Sua inteligência era enorme. A gente dava a 
aula, parecia que ele não estudava, mas sabia tudo. Era uma 
inteligência brilhante na nossa Escola Apostólica. O Deputado Luiz 
Tadeu Leite foi um jovem que lutou, cresceu e tornou-se um 
batalhador pelas causas do bem comum na política partidária. Fiquei 
muito sentido, porque os meus alunos, Luiz Tadeu Leite e José Castro 
Braga, não tiveram a sua reeleição garantida, embora tenham sido tão 
brilhantes em sua atuação e interessados na procura do bem comum. 
Também outros admiráveis Deputados não foram reeleitos. Isso é a 
democracia. Certamente, influirão na sociedade com o seu prestígio, 
sua experiência política e seu testemunho de vida, enquanto esperam 
para se oferecer novamente à votação do povo ern uma outra eleição. 

Em nome do povo católico do Norte de Minas, agradeço aos 
Deputados e Deputadas pelo empenho nestes quatro anos a serviço 
do bem de todos os cidadãos do Estado. 

Estão presentes irmãos, irmãs, familiares, amigas e amigos, 
representando o povo cristão e as pastorais da nossa província 
eclesiástica. Todos somos como aquele burrinho que carregou o 
Senhor. Havia hora em que relinchava e balançava o rabo, pensando 
ser para ele todo o aparato que o povo tinha preparado. Sinto-me 
como aquele burrinho. Imaginem se, de repente, alguém, para 
homenagear a Cristo, colocasse um enfeite no animal. Este ficaria 
mais alegre ainda. Estou sentindo, como o burrinho, com toda a 
humildade e sinceridade, toda essa alegria que o povo da minha terra 
causa a mim, à nossa Diocese e às pastorais. Estendo essa 
homenagem prestada pela Assembléia Legislativa a todos os 
presentes. Sincera e humildemente, agradeço, desejando um santo e 
feliz Natal para todos. Muito obrigado. 
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Entrega de Placa e Flores 

O locutor - A Presidência fará a entrega a D. Geraldo Majela de 
Castro de uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes 
dizeres: "A comunidade católica se regozija pela instalação da 
Província Eclesiástica no Norte de Minas, preciosa dádiva divina, bem 
como pela nomeação de D. Geraldo Majela de Castro como primeiro 
Arcebispo de Montes Claros. A homenagem da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais a tão ilustre personalidade". 

- Procede-se à entrega de placa. 
O Arcebispo D. Geraldo Majela de Castro - Penso que a minha carta 

vai valer. Escrevi-a de coração, porque o meu coração estava 
sangrando. Fui procurado por pessoas do interior, de municípios onde 
não há nada para se fazer. Estão trabalhando há tantos anos, já são 
queridas pela comunidade, fazem um trabalho bonito e, de repente, 
ficam sem seus empregos. Devemos encontrar um meio de sanar o 
problema, e Deputado é para isto: encontrar um meio de atender, em 
primeiro lugar, à pessoa, pois a lei deve estar a serviço da pessoa. 
Seca, sozinha, não constrói nada. 

Um buquê de flores seria entregue à D. Estela, nossa amiga, por 
quem temos muita consideração. Como não pôde vir, pediria que as 
flores fossem entregues à sua mãe. 

A Sra. Lilita - Em nome dos leigos de nossa Arquidiocese, gostaria 
de agradecer à Assembléia pela homenagem que presta a nosso 
Arcebispo e homenagear também a Dra. Estela, esposa do Dr. Luiz 
Tadeu Leite, por sua amizade e carinho dedicados a nós. 

- Procede-se à entrega de flores. 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das 

autoridades e demais convidados. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.268/2002 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em referência é do Deputado Mauri Torres e tem por 

escopo declarar de utilidade pública a Ordem dos Cavaleiros da 
Inconfidência Mineira, com sede no Município de Belo Horizonte. 
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Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e 

Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e legal, vem ele 
agora a este colegiado para deliberação conclusiva, nos termos do art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ao examinar o estatuto da instituição mencionada no relatório, 

verificamos que ela tem por finalidade o bem-estar moral e material da 
sociedade, que busca alcançar por intermédio de ajuda a entidades 
beneficentes, tais como asilos e orfanatos, e de auxílio direto a grupos 
de portadores de deficiência, encaminhando-os, inclusive, a serviços 
médicos; também luta contra a fome e a miséria, estimulando a 
distribuição de alimentos e outros bens de primeira necessidade. 

Secundariamente, se empenha em campanhas que visam aprimorar 
o conhecimento, estimulando as ciências e as artes. 

Todas essas iniciativas, a nosso ver, credenciam-na a receber o 
título declaratório de utilidade pública. 

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

2.268/2002 nos termos em que foi originalmente apresentado. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 
2.283/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei ora 
analisado pretende declarar de utilidade pública o Lar Infantil São 
Judas Tadeu, com sede no Município de ltajubá. 

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

Fundamentação 
A referida entidade possui por finalidades: desenvolver programas e 

atividades educacionais, proporcionando uma melhor assistência às 
crianças carentes; em conjunto com outros órgãos assistenciais, 
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programas que visem à proteção da criança, principalmente de 
combate à desnutrição; e, ainda, projetos voltados para a cultura, 
esporte, recreação, em diversas modalidades, incentivando o 
pluralismo cultural e esportivo. 

O reconhecimento da referida entidade como instituição de utilidade 
pública fortalecerá as iniciativas que ali vêm sendo desenvolvidas. 

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

2.283/2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
2.474/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Antõnio Júlio, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado de 
Capoeira Grande, com sede no Município de Onça de Pitangui. 

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 Associação Comunitária do Povoado de Capoeira Grande é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos. Possui por finalidade lutar pela 
melhoria das condições de vida da população de Onça de Pitangui, 
pela promoção de atividades sociais, culturais e desportivas. 

Além de prestar assistência às pessoas carentes da comunidade, 
procura firmar convênios com associações congêneres para melhor 
atender às necessidades da região. 

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

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

2.474/2002 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 



Justiça. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 
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José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo- Miguel Martini - Pastor 
George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

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

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

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. 

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, 
o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como V. Exa. sabe, 
tenho discutido as atas esses dias, no regime de obstrução que o PT 
vem conduzindo na Casa para convencer os Deputados, 
especialmente a equipe de transição do Governo Aécio Neves, a 
discutir essas questões com o funcionalismo público e para tentar 
colocar em pauta alguns dos projetos dos servidores das áreas da 
saúde e da educação. No caso desta última, trata-se do plano de 
carreira, e, na área da saúde, são dois projetos também importantes. 
Um é o que diz respeito à FHEMIG, que não consta na ata, mas que 
já aprovamos em 1 o turno, e o outro refere-se à gratificação de 30% 
para a área da saúde. Portanto, são dois projetos da área de saúde 
que são importantes e devem ser votados. Precisam também, 
evidentemente, do aval da equipe de transição. 

O outro é o plano de carreira dos professores, que, há mais de dois 
anos, está sendo discutido na Casa. Houve um consenso entre o 
Governo Itamar Franco e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
para que esse projeto viesse para a Assembléia. Ele tramitou aqui, 
passou por diversas comissões, em 1 o turno, e foi aprovado em todas 
elas. Agora espera uma posição da última comissão, a de Educação. 
De lá, ele viria a Plenário, mas, infelizmente, ainda não teve o aval da 
equipe de transição para isso. 
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Sei que V. Exa. também está buscando o entendimento, tentando 

ajudar para que cheguemos a um acordo, mas, enquanto isso não 
acontece, mantemos a nossa posição de obstrução da pauta, visto 
que ainda há um veto a ser votado. Há também o desejo do 
Governador Aécio Neves de aprovar urna lei delegada, da qual 
também discordamos, por não conhecer o seu conteúdo. A lei 
delegada que estava na pauta de ontem não chegou a ser 
mencionada na ata, porque não foi aprovada. Ela fez parte da pauta 
de todos esses dias. Caso o veto seja votado hoje, entrará em 
discussão a lei delegada, e já anuncio que também faremos a 
obstrução. 

Queria comunicar aos Deputados que buscamos um entendimento 
entre todos, para que prossigamos com a pauta, a partir desse 
acordo. Temos hoje uma reunião do Presidente Antônio Júlio com a 
coordenação sindical. Eles conseguiram agendá-la com a equipe de 
transição para hoje, à tarde. Esperamos que, nessa reunião, 
possamos chegar a um acordo, discutir o que seria essa pauta de fim 
de ano, fazer uma pauta de consenso. Há alguns projetos que não 
deveriam entrar nesse acordo de votação, neste ano, pois estão 
desgastando a Assembléia Legislativa, corno o caso dessa proposta 
de emenda à Constituição relativa ao Tribunal de Contas. Acho que 
ela não deveria voltar. Há também a questão do cartório. Há algumas 
coisas que não são consensuais no interior da Assembléia Legislativa 
e que - acho - não deveriam fazer parte da pauta. Elas nos levam a 
uma posição de obstrução, muitas vezes sem ser compreendidos 
pelos Deputados que querem agilizar o processo de votação. Tivemos 
um ano muito difícil. Mas, para que a votação seja agilizada, é preciso 
consenso. Não podemos ter uma pauta com divergências enormes, 
com problemas não resolvidos pelo conjunto da bancada. 

Sr. Presidente, o motivo da nossa obstrução é exatamente este: 
tentar chegar a um consenso, a uma pauta que atenda ao interesse 
de todos, que seja o mais consensual possível, sendo retirados os 
projetos polêmicos, que devem ser discutidos com mais calma, mais 
tempo, na legislatura que vem. São projetos que têm desgastado a 
Assembléia Legislativa. Achamos também que é preciso resolver essa 
questão com o funcionalismo público, especialmente com os 
trabalhadores da educação. Não é possível que, depois dos quatro 
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anos desta legislatura, ela cheque ao fim sem a aprovação desse 
plano de carreira tão discutido nesta Casa. Fizemos, aliás, uma 
peregrinação pelo interior do Estado, quando apresentei projeto de lei 
que versava sobre plano de carreira. Forçamos o Governador Itamar 
Franco a enviar o plano de carreira, o que foi feito por ele, em 
consenso, sem gasto, aliás, imediato, porque não existe tabela 
salarial, que só virá depois, enviada pelo próximo Governo. Apesar de 
todo esse cuidado e toda essa negociação, infelizmente, esse 
processo acabou não caminhando. Espero de V. Exa. que façamos 
um acerto, hoje, à tarde, para que a pauta se desenvolva 
normalmente e que tenhamos condições de partir para a votação do 
orçamento do ano que vem. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Edson 
Rezende. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, deve ficar claro, nesta 
ata, pelos nossos entendimentos, pelo menos dois pontos. Primeiro, a 
obstrução é motivada pela não-votação do plano de carreira dos 
servidores da educação. Ele foi um compromisso de Governo 
cumprido pelo Executivo, que enviou, neste segundo semestre, este 
projeto à Assembléia. 

Não podemos, nós, Deputados, ficar com o ônus da não- aprovação 
desse plano de carreira; não podemos, nós, Deputados - apesar da 
obstrução do PT, de alguns parlamentares do PDT e de outros 
parlamentares -ficar onerados diante de um plano de carreira enviado 
pelo Executivo e que precisa ser votado neste ano para que se realize 
o compromisso de Governo. Não pode também o outro Governo 
impossibilitar e onerar este Governo, que ora termina o seu mandato, 
por não decidir sobre a questão. Se o Governo do Estado faz um 
acordo com os servidores da educação, é necessário que esse acordo 
seja cumprido. Não pode o próximo Governo impedir que este 
Governo cumpra o acordo que fez. 

Sr. Presidente, é preciso constar na ata que esta Casa deve decidir 
e ainda não o fez, porque o projeto está na Comissão de Educação e 
o relator, Antônio Carlos Andrada, precisa decidir se vai dar o sim ou o 
não. Aguardamos que hoje, às 17h30min, a equipe de transição dê 
um fim a essa questão e que possamos desobstruir a pauta e votar 
outros projetos importantes para Minas Gerais. Muito obrigado. 
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O Sr. Presidente - Encerrada a hora destinada à 1 a Parte e não 

havendo retificação a ser feita na ata, 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 
votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, como membro da 

Comissão de Educação, gostaria de manifestar a nossa preocupação 
em decorrência dos pronunciamentos dos Deputados Rogério Correia 
e Edson Rezende sobre o plano de carreira. Não temos medido 
esforços para buscar uma solução junto à Comissão de Educação o 
mais rápido possível. A situação dos designados também nos 
preocupa muito, e, no Projeto de Lei no 157/99, há uma emenda do 
Deputado Ermano Batista que os contempla. Já requeremos a V. Exa. 
que coloque esse projeto em Plenário para que possamos defender os 
interesses dos designados que foram dispensados e daqueles que 
não foram felizes no concurso público. A nossa preocupação é muito 
grande, porque esses designados já estão praticamente na rua. É 
preciso ter um contraponto; vamos estabelecer as condições do 
estatuto, mas vamos também buscar alguma solução que possa 
garantir o direito indenizatório através desse projeto do Deputado 
Ermano Batista, que já teve a Emenda no 4 aprovada, garantindo o 
direito dos designados. 

A preocupação é latente. Temos de fazer de forma harmônica essa 
discussão, pois, particularmente, a nossa maior preocupação é a 
situação dos designados, que já estão demitidos, exonerados, sem 
qualquer intervenção por parte do Governo, sem gratificação, sem 
indenização. Estamos buscando uma solução plausível para o 
problema. Hoje, discutirei esse assunto com a equipe de Governo, 
como membro da Comissão de Educação e, especialmente, como 
autor da Proposta de Emenda à Constituição no 58, que garante 
direito indenizatório, porque a situação é lamentável. 

Discutiremos o plano de carreira, sim, desde o início estamos nessa 
luta - há mais de dois anos. Sei das dificuldades. Precisamos buscar, 
neste momento, amparo para todos os designados, que, hoje, não têm 
absolutamente nenhum amparo legal. 
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Faço esse apelo à Bancada do PT, a todos, para que nos 

mobilizemos junto à equipe de transição, dando ênfase ao 
aproveitamento, à indenização, para que a entrega de cargos não seja 
feita de forma sumária. É uma questão de consciência. 

Já estivemos aqui reunidos inúmeras vezes. Esta é uma bandeira 
que levantamos, como já disse, há mais de dois anos; a situação dos 
designados era uma preocupação, pois sabíamos o que poderia 
acontecer. Isto está nos causando muito constrangimento. 

No momento em que estamos aprovando o estatuto, temos, com 
certeza, grande preocupação com os designados, que não têm 
nenhuma garantia de emprego. Muito obrigado. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento, 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 imóvel que especifica. A Comissão 
Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Para 
discutir, com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, colegas Deputados, é 
importante que discutamos esse veto à Proposição de Lei n° 15.266, 
que autorizou o Poder Executivo a doar, em Bueno Brandão, um 
imóvel onde deverá ser construída a sede da Cãmara Municipal. 

Esclareço aos colegas Deputados que esse terreno da MinasCaixa, 
em Bueno Brandão, está hoje sem função, sem utilidade nenhuma, 
totalmente abandonado. 

A Cãmara Municipal, nesses dois últimos anos, fez previsão de 
recursos para construção de sua sede. A preocupação da Câmara foi 
fazer um projeto que envolvesse, além de uma sede para reunião de 
Vereadores - já aprovado pela sua diretoria -, a construção de um 
salão para formaturas, palestras, encontros e cursos, que supriria hoje 
uma deficiência da cidade. O salão teria uma capacidade razoável de 
atendimento da comunidade local, com 200 assentos no Plenário. 
Além disso, nos corredores seria reservada uma área para exposições 
e outras atividades culturais. 

Antes de encaminhar esse projeto, estive com o Celso, Presidente 
da Câmara, com outros Vereadores e com o Secretário de Estado do 
Planejamento. O Secretário disse-nos que não era preciso projeto de 
lei, porque esta Casa já havia elaborado uma lei genérica relativa aos 
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terrenos da MinasCaixa que estivessem sem função. 

Posteriormente, recebi um telefonema do Secretário de Governo, 
dizendo que seria necessário, sim, de acordo com a compreensão 
jurídica, um projeto de lei. Garantiu-me que o projeto seria sancionado 
e o terreno seria transferido à Câmara Municipal. Havia uma reserva 
técnica do terreno para a área de saúde, mas a Secretaria da Saúde, 
no contato que tivemos, informou-nos que ali não seria feita nenhuma 
construção. Que interesse teria, num município do interior, uma 
Secretaria Municipal de Saúde, em construir algum equipamento 
público estadual? 

Estava combinado e acertado que ainda neste ano a Câmara 
Municipal poderia abrir o processo licitatório para iniciar a construção 
da sede da Câmara, que seria um centro cultural para a cidade de 
Bueno Brandão. 

A nossa surpresa aconteceu quando o Governo vetou esse projeto. 
Palavra empenhada tem de ser cumprida, e entendo que isso não 
aconteceu. Fica mal o Governo diante da comunidade local, e também 
esse Deputado. 

Nunca apresentei um projeto de doação ou de reversão de imóvel 
sem que antes houvesse um acordo com o Governo. O último que 
apresentou problema maior, por picuinha política, foi o de uma 
reversão de antiga escola, que tinha sido da cúria metropolitana, à 
paróquia de Senador Firmino, para trabalhos de catequese. 
Felizmente, já foi dada a procuração e o terreno retornou à cúria 
diocesana. A demora foi em função de uma picuinha do Prefeito local, 
para liberar a procuração. 

No caso da reversão do imóvel, está tudo bem para o órgão de 
origem que doou, se não foi exercida a função social daquele imóvel. 
Sempre tenho a preocupação de apresentar projeto de doação nessa 
área, quando é para um ente público, se o imóvel não está cumprindo 
a função para a qual foi destinado. Nunca apresentei projeto de 
reversão para entidade privada, física, ou jurídica. Acho que isso não 
deve ser feito com o patrimônio público, em hipótese alguma. 

Houve descumprimento. Solicito ao Sr. Presidente e ao Líder do 
Governo que façamos um trabalho para votar favoravelmente a essa 
medida. Talvez só o nosso voto não resolva. Podemos votar o projeto 
de doação, até quando é sancionado pelo Governador. Mas se não 
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forem dadas as devidas autorizações de cartório para que seja 
feita a reversão ou doação, isso de nada adiantará. 

Solicito que derrubem o veto para que eu tenha poder de negociar 
no próximo Governo, para que as questões processuais sejam 
resolvidas. É hilário dizer, como foi feito na justificativa, que a 
Secretaria de Estado de Transporte tem interesse em um lote, 
localizado em Bueno Brandão, para construir um equipamento público 
estadual de saúde. 

Acho que o governo está desinformado e não sabe o que vetou, 
nem como agiu. 

Aproveito a discussão de Bueno Brandão para trazer uma discussão 
mais séria, do Município de Caputira. Mas antes da falar de Caputira, 
gostaria de falar um pouco sobre a Comarca de Abre Campo, que é 
uma das mais violentas do Estado, com crimes de pistolagem. Ela é 
formada pelas cidades de Abre Campo, Pedra Bonita, Sericita, 
Caputira, Matipó e Santa Margarida. 

Essas cidades têm problemas de violência e de crimes de 
pistolagem. Já estive nesta tribuna denunciando o bárbaro 
assassinato, há seis anos, do líder sindical e Presidente do PT de 
Abre-Campo, o companheiro Ivan Chaves. Com ação desta Casa, por 
meio da Comissão de Direitos Humanos, audiências públicas na 
região e apuração séria da Polícia Civil, conseguimos prender, alguns 
meses depois, o executor do crime, que foi condenado a 22 anos de 
prisão - e está preso até hoje -, mas o mandante do crime, ex-Prefeito 
local, ainda não foi a júri popular, que está marcado para o dia 13 de 
março. Depois de conseguir três ou quatro adiamentos, tivemos a 
informação de que ele entrará de licença médica novamente, para que 
o júri não aconteça. 

O júri já está desaforado. Por quê? Porque todos os que são 
julgados em Abre-Campo são, invariavelmente, absolvidos, o que 
alimenta a impunidade. Rita, a viúva, e seus filhos choram a perda do 
ente querido. O único mal do Ivan foi ter-se levantado contra os 
poderosos de Abre-Campo e questionado uma política local corrupta e 
viciada. E hoje está debaixo da terra, enquanto o mandante ainda não 
foi condenado, pois já conseguiu o adiamento do juri três vezes. 

Também gostaria de tratar aqui de um crime cometido na cidade 
vizinha de Pedra Bonita, antigo Distrito de Abre-Campo. O Prefeito 
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local, Trovão Vitor de Oliveira, e seu filho, barbaramente mataram 
uma pessoa em praça pública. O filho já foi condenado. Mas até hoje, 
quatro anos passados, ainda não foi emitido seu mandado de prisão, 
porque o Sr. Trovão valeu-se de suas prerrogativas de Prefeito de 
Pedra Bonita. Em 2000, ao final do seu mandato, depois das eleições, 
quando conseguimos marcar seu julgamento pelo Tribunal de Justiça, 
uma vez que Prefeito tem foro privilegiado, renunciou ao mandato de 
Prefeito, para que o júri voltasse para Abre-Campo e para que a 
impunidade acontecesse. Pasmem os senhores: em dois meses, o 
Juiz marcou o júri duas vezes, mas o Ministério Público não enviou o 
Promotor de Justiça para lá. Um dos júris foi marcado às vésperas do 
Natal. 

O Prefeito tomou posse em 1°/1/2001. Conseguimos marcar um 
novo júri no Tribunal de Justiça, com uma ação séria dos 
Desembargadores. Naquele momento, o relator do processo, o Dr. 
Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça, agiu com rapidez e 
seriedade, não permitindo a impunidade. Orientado por seu advogado, 
lbrahim Abi Ackel, o Prefeito Trovão Vitor de Oliveira renunciou ao 
mandato em março de 2001, de novo devolvendo o júri para Abre-
Campo, acreditando na impunidade. Pasmem vocês que o júri foi 
marcado imediatamente, enquanto em outros crimes anteriores, 
também de pistolagem, a agilidade não foi a mesma, naquela cidade. 
O Ministério Público, com um recurso pelo desaforamento, conseguiu 
o júri novamente. Ontem, o Tribunal confirmou que o Sr. Trovão Vitor 
de Oliveira será julgado em Belo Horizonte. 

Vejam que absurdo, tão perto de nós, a 200km, há uma cidade com 
práticas horríveis de cidade sem lei. A coisa foi tão absurda que o 
decano do Ministério Público, Dr. Abelardo, que fez a denúncia pelo 
desaforamento, conseguiu descobrir até vício no sorteio dos jurados. 
Esperamos que esse júri também seja marcado para o ano que vem, 
para que a impunidade acabe. Os poderosos escondem-se atrás de 
seus cargos para manter a impunidade. 

Também denunciamos, desta tribuna, alguns anos atrás, que os 
Vereadores de Caputira, Custódio Tinoco e Antônio Carlos, Presidente 
da Câmara, estavam jurados para morrer, ameaçados de morte pelo 
ex-Prefeito daquela cidade. De novo, por uma ação da Polícia Civil, 
conseguimos impedir que esse crime fosse perpetrado. 
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Cito outros crimes de "pistolagem", como o acontecido em Belo 

Horizonte a mando de um fazendeiro de Sericita, em que pistoleiros 
em uma moto, mataram barbaramente um homem dessa cidade. Cito, 
ainda, outro crime, de que todos nos lembramos, ocorrido há seis 
anos, em Matipó: o assassinato de um ex-Prefeito dessa cidade. 
Estamos falando de uma comarca violenta, onde perdura a 
impunidade. Infelizmente, não vemos por parte da polícia local uma 
ação mais efetiva. 

Este Deputado, juntamente com o Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
foi ao Comandante da Polícia Militar denunciar policiais de Pedra 
Bonita coniventes com essa situação. O inquérito foi feito, e nada 
aconteceu com esses policiais. Estamos falando de uma cidade 
violenta. O Juiz, com o princípio correto da inamovibilidade, acaba 
ficando muitos anos em um mesmo local, acaba casando-se na 
cidade, estabelecendo relações, sendo proprietário no município, e 
vemos que a impunidade continua alimentada por essas relações 
sociais. 

Abre-Campo hoje pede socorro, faz um apelo para que a 
impunidade e a violência acabem nesse município. Digo isso com a 
maior veemência, porque vou, lamentavelmente, relatar um novo 
crime de "pistolagem" acontecido há dez dias nessa cidade. Um 
bárbaro e covarde crime de "pistolagem". Chamo cada um de vocês 
para prestar atenção nesse caso que vou relatar, para mostrar que o 
fato de dois ex-Prefeitos não serem julgados reforça toda essa 
cumplicidade e acaba impedindo que a verdade seja restabelecida. 

Antes de relatar esse caso, concedo aparte ao meu colega, 
Deputado Marco Régis. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Deputado Durval Ângelo, 
faço este aparte para que possamos tangenciar o tema da discussão 
de V. Exa., que é o Veto à Proposição de Lei n" 15.266, que autoriza 
doação de imóvel ao Município de Bueno Brandão. 

Pelas razões expostas pelo Governador e lidas ainda há pouco por 
V. Exa., que vai continuar na Assembléia Legislativa, que poderá usar 
esta tribuna, e para os Deputados que vão continuar nesta Casa, 
gostaríamos de trazer à tona o tema relativo à autonomia dos 
Legislativos, o qual só agora começa a crescer e a tomar forma, 
principalmente em Minas. Os Legislativos Municipais sentiram que 
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não poderiam continuar se curvando aos Executivos Municipais e, 
de um modo geral, as Câmaras Municipais adquiriram essa 
consciência. À medida que certos municípios conferiram autonomia 
aos Legislativos municipais, outros municípios, em efeito dominó, 
também ampliaram a autonomia dessas Câmaras Municipais. 

O problema continua e gostaria que V. Exa. pudesse dar 
prosseguimento a essa discussão na Assembléia, embora a legislação 
seja federal, mas tudo o que discutirmos aqui será também levado à 
Câmara Federal. 

Nesse problema de autonomia, existem as dificuldades de repasse 
dos chamados duodécimos. O Prefeito se propõe a passar parcelas 
mensais ao Poder Legislativo e, por diversas questões, por 
divergências políticas, esses repasses não são feitos. 

O segundo problema, Deputado Durval Ângelo, é que, com a 
independência dos Legislativos, tem acontecido a chamada "farra" dos 
Vereadores. Há um excesso de viagens dos Vereadores a custa do 
erário - para o Norte, Nordeste, Sul do País, etc. - para receberem 
títulos-fantasmas de muitos jornais, que sobrevivem dessas 
homenagens concedidas aos melhores Vereadores, ou para fazerem 
congressos turísticos. 

O terceiro problema é que os Vereadores vão construir uma nova 
sede para o Legislativo em algumas localidades. Por exemplo, foi 
doado ao Município de Muzambinho, de onde sou, um imóvel federal 
em plena Av. Dr. América Luz, a principal avenida da cidade, com 2km 
de extensão, que, até então, era um lote vago, ermo. Agora, o 
Legislativo conseguiu que o Executivo doasse esse terreno, onde já 
está sendo construída a sede própria da Câmara Municipal, com as 
mesmas finalidades do Município de Bueno Brandão, como disse V. 
Exa, para que possam ser feitas ali determinadas reuniões do 
município. As Câmaras Municipais, assim como a Assembléia 
Legislativa, são espaços utilizados por partidos políticos para fazerem 
suas convenções, que são freqüentes, e para as reuniões solenes, em 
que geralmente o público é pequeno. 

Acho muito importante que os munJclplos adquiram essa 
independência, contudo devemos começar a discutir com os 
Vereadores. O PT, com a sua representação popular, precisa levar 
para os municípios a discussão sobre os repasses, pois, além da 
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divergência entre o Executivo e o Legislativo, há abuso nesses 
Poderes, já que estão sendo superiores às necessidades dos 
Legislativos. No final do exercício financeiro e orçamentário, sobra 
dinheiro no Legislativo. Se sobra, ele não pode aplicá-lo no exercício 
seguinte. Cria-se, então, um problema: o Legislativo tem de devolver o 
dinheiro ao Executivo. Mas, agora, a devolução é negociada. Vamos 
devolver para o Prefeito comprar uma ambulância, para que construa 
isso ou aquilo. Trago essa questão para que V. Exa. tangencie o 
objetivo da sua discussão e para que daqui a pouco não falem que, de 
acordo com o Regimento, está se desvirtuando do assunto. 

Acho importante que V. Exa. aborde esse assunto da violência. 
Ontem, assisti ao programa do Jô Soares, em que o Jornalista 
Percival de Souza, do Rio de Janeiro, discípulo de Tim Lopes, lançou 
o livro "A Ditadura do Narcotráfico", homenageando o jornalista 
assassinado. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa e público das galerias, 
Percival de Souza, em seu livro "Ditadura do Narcotráfico", disse que 
grande parte dos jornalistas não se importam com os relatórios das 
CPis, por acharem enfadonho e cansativo. O jornalista Percival' de 
Souza está tendo o trabalho de analisar fria e minuciosamente o 
"enfadonho" volume da CPI do Narcotráfico Federal, que foi presidida 
ou relatada pelo Senador Magno Malta, se não me falha a memória. O 
jornalista disse que encontrou assuntos escabrosos no relatório dessa 
CPI, concluindo quão importante é a sua leitura. 

Digo a V. Exa. que também tivemos a nossa CPI do Narcotráfico, da 
qual tive a honra de ser membro. Essa CPI me custou dois processos. 
No Brasil é assim, investigamos os bandidos, mas estes são mais 
poderosos do que nós, e nos impetram processos, obrigam-nos a ·ter 
gastos pessoais para nos defendermos. Embora sejamos membros de 
uma CPI e estejamos investigando a bandidagem, nâo temos 
assessoria da Assembléia para a nossa defesa. Devemos fazê-la, às 
nossas custas, pagá-la do nosso próprio bolso. 

Felizmente, minha mulher é advogada competente e me auxilia, 
desde quando fui Prefeito do meu município. Recentemente, ela .fez 
minha defesa em um processo de injúria e difamação, porque assim 
fui acusado por ocasião das investigações da CPI. O processo foi 
arquivado. Nesse momento, foi bem colocada pela defesa a 
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imunidade parlamentar. O Tribunal entendeu que eu estava no 
exercido de uma CPI e que não havia cometido nenhum delito de 
injúria, difamação e calúnia. 

Digo isso a V. Exa. porque, ontem, ouvindo o jornalista Percival de 
Souza, considerei importante que ele mostrasse para o Brasil que as 
CPis têm coletado documentos importantes dessas denúncias que 
vão para a sociedade, para o Ministério Público, para o Judiciário e 
para a própria imprensa. 

Parece que nós, Deputados das CPis, vamos levá-las a nada, por 
dizerem que elas sempre acabam em "pizza". Esse é um argumento 
que me chateia e constrange como parlamentar, porque não é bem 
assim. Sabemos quantas CPis no Brasil deram resultados, levaram à 
cassação de um Presidente da República e dos chamados "anões do 
orçamento". A nossa CPI do Narcotráfico levou à destituição do 
Secretário da Segurança Pública, um Deputado Federal que não 
cumpriu o seu papel de Secretário e que, infelizmente, era apoiado, no 
auge das nossas denúncias, pelo Conselho Superior da Polícia Civil. 

Tive oportunidade, em uma recente reunião de homenagem à 
Polícia Civil, de dizer aos Delegados que o nosso papel na CPI foi 
cumprido, tirando da Secretaria da Segurança Pública um Secretário 
que não cumpriu os dispositivos do estatuto da Polícia Civil, que dizia 
que um policial civil não pode ter envolvimento com indivíduos de 
passado duvidoso e antecedentes criminosos. Naquela época, 
tínhamos um Secretário que não era membro da Polícia Civil, mas 
que, por analogia, deveria ser paradigma para ela, cumprindo o seu 
papel de Secretário e tendo boas ligações. 

Agradeço o tempo extenso concedido por V. Exa .. Lamento não 
poder continuar trazendo à tona argumentos como este no próximo 
mandato. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo - Agradeço o aparte do Deputado Marco 
Régis. Com toda certeza, sua ausência no Plenário nos próximos 
quatro anos será sentida por todos. V. Exa. não é um Deputado de 
gabinete, burocrático, e, como demonstrou nos últimos oito anos, não 
tentou manter nenhum privilégio. Sua luta apaixonada em defesa dos 
direitos humanos, da moralidade e pelo resgate da vida, enfrentando 
poderosos, sempre será uma legenda na Assembléia. Mesmo sendo a 
vontade do povo, Minas Gerais perde com sua ausência. Nunca 
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ouvimos aqui vozes tão fortes como a de V. Exa. na denúncia 
contra o imperialismo norte-americano e pelo resgate da autonomia 
dos povos. Com certeza, meu pronunciamento foi enriquecido com o 
aparte de V. Exa. Seu registro nos anais desta Casa valoriza, e muito, 
a presença deste Deputado na tribuna. 

Mas, Deputado Marco Régis, gostaria de retomar a discussão sobre 
a Comarca de Abre-Campo. Eu disse que faria o triste anúncio de 
mais um assassinato ocorrido naquela comarca, dessa vez, em 
Caputira. Há duas semanas, o lavrador Orenil Martins da Silva foi 
covardemente morto em uma emboscada, por volta de 2 horas da 
manhã, em sua pequena propriedade. Segundo informações, trata-se 
de uma propriedade toda plantada, bem cuidada, que tem um açude 
para criação de peixes. Ele tratava com muito zelo a terra onde vivia 
com sua família e de onde tirava o seu sustento. De madrugada, 
percebeu que o paiol da casa estava pegando fogo e saiu às pressas 
para tentar apagá-lo, momento em que foi baleado por um pistoleiro 
que se escondeu no anonimato da noite para cometer esse bárbaro 
crime. 

É importante registrar que há um ano esse pequeno produtor rural, 
membro e coordenador da Comunidade Eclesial de Base da Igreja 
Católica naquele distrito, esteve no fórum de Abre-Campo por causa 
de uma disputa com um fazendeiro chamado Ailton Candinho, 
daquela cidade. A justiça não foi feita, e agora estamos chorando a 
morte do companheiro Orenil Martins da Silva. O mais triste é que ele 
deixa sua mãe e sua viúva, Aparecida de Lourdes Ferreira da Silva. 
Deixa ainda três filhas, de cinco, sete e nove anos, Sueli, Sirlene e 
Simone, que hoje choram a perda do pai. Tudo porque na Comarca de 
Abre-Campo não existe justiça nem polícia. Todos são omissos e 
coniventes com o poder público local, sem exceção. E hoje, com 
medo, a viúva e suas três filhas mudaram-se da cidade porque 
receberam ameaças de morte. Segundo informações, a propriedade 
onde moravam encontra-se abandonada. 

Já ocupei a tribuna várias vezes para denunciar crimes de 
"pistolagem" na Comarca de Abre-Campo. Vejam, senhoras e 
senhores, a que ponto chegamos. Até quando isso vai continuar? 

Diz-se que o mandante é conhecido. Chama-se Ailton Candinho, e 
até hoje a polícia não agiu no caso. Diz-se que o nome do pistoleiro é 
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Walmir, pessoa violenta, conhecido na cidade por várias 
passagens na polícia e sempre solto por cobertura e proteção política. 
Espero que não haja nenhum Deputado Estadual envolvido. Caso 
haja e venhamos a saber quem é, vamos denunciar. 

Mas o terror em Abre-Campo não acabou aí. No último domingo, dia 
1° de dezembro, o pistoleiro Walmir foi, de moto, à casa do Vereador 
Turíbio Alves Pereira, Líder do PT em Abre-Campo. Segundo ele, o 
Vereador teria feito comentários - atentem bem: comentários - a 
respeito da ação dos pistoleiros contra Orenil Martins da Silva. 

Pois bem, que segurança tem a sociedade daquela comarca diante 
da cumplicidade dos poderes locais, que não agem como convém a 
autoridades constituídas? 

Turíbio foi tirado de casa, na frente de sua esposa e de seus filhos, 
ameaçado por dois revólveres e levado a um local ermo, onde 
recebeu uma coronhada no olho direito e outra na boca, que lhe 
custou alguns dentes. O tal do Walmir disse a Turíbio que, caso 
denunciasse a agressão, voltaria para matá-lo. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Walmir foi preso esta 
semana, não por causa do que fez ao Turíbio, mas pela denúncia do 
seu envolvimento com o assassinato de Orenil. No entanto, está na 
cadeia mandando recado para o Turíbio de que sairá de lá para matá-
lo. Que absurdo uma coisa dessas! Que absurdo está acontecendo 
naquela comarca! 

Omissão não houve. Para os senhores terem uma idéia, a Comissão 
de Direitos Humanos já fez várias audiências públicas para discutir a 
violência em Abre-Campo, além de solicitar providências de todos os 
órgãos possíveis. 

Também este Deputado não se omitiu. Estive várias vezes em Abre-
Campo participando de atos públicos contra a violência, promovidos 
pela Igreja Católica; estive em Pedra Bonita nos momentos críticos de 
ameaça de morte de membros do PT, do PMDB e do PL, coligados na 
cidade; estive em Santa Margarida quando sofriam ameaças membros 
da coligação PT-PMDB; fui a Caputira, a Granada e a Abre-Campo 
quando Vereadores e membros do PT foram ameaçados; no último 
domingo, estive novamente em Abre-Campo, prestando solidariedade 
ao companheiro Turíbio Alves Pereira. Visitei-o em sua residência e 
pude perceber o terror ali instalado. Estive várias vezes no sindicato 
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daquela cidade para tentar garantir a segurança. 

Em Sericita discutimos, a convite da Igreja Católica, a violência e os 
crimes de "pistolagem" ocorridos na região. Compete aos órgãos 
públicos agir em relação a isso. Na segunda-feira última, estive com o 
Presidente do Tribunal de Justiça, Gudesteu Biber, e fiz um apelo. Ele 
conhece muito bem a cidade, pois foi relator dos processos dos casos 
de crimes do Prefeito Trovão Vítor de Oliveira, de Pedra Bonita. Foi 
um relator sério, imparcial, dentro do espírito da lei e que nunca 
deixou de agir com toda a celeridade possível no Poder Judiciário. 

Comunicarei a situação de Abre-Campo, também, ao Secretário-
Geral do Ministério Público, Rômulo Ferraz. Pediremos uma ação 
mais firme do Ministério Público ao Procurador-Geral Nedens Ulisses. 
Diante de tantos crimes, é difícil um Promotor atuar sozinho naquela 
comarca. É necessário que o Ministério ajude a agilizar os 
julgamentos pendentes. Se é poderoso, não é julgado; se é julgado, é 
absolvido. Encaminharemos uma solicitação de audiência ao 
Secretário da Segurança Pública, Márcio Domingues. A ação da 
Polícia Civil é fundamental neste momento. Há informações de que 
ela vem tomando as providências corretas no caso do Turíbio, 
conhecendo a seriedade desse Vereador, Líder do PT na Câmara de 
Abre-Campo. Trata-se de um exemplo na região, por sua postura 
muito firme na defesa do direito e da justiça. Entretanto, há outros 
crimes que precisam ser apurados, e levaremos esse apelo ao 
Delegado e ao Secretário Márcio Domingues. 

Por intermédio do Comandante-Geral, Cel. PM Álvaro Nicolau, 
mostraremos à PMMG a necessidade de melhor estrutura na comarca 
sediada na cidade. O Deputado Sargento Rodrigues já comentou 
sobre a "prefeiturização" vivida na PMMG, que depende da Prefeitura 
para a gasolina, para ter carro, para a reforma de veículos. Essa 
situação, muitas vezes, subtrai a autonomia necessária para um caso 
como esse. Já fiz a denúncia, aqui, sobre Pedra Bonita, onde esposas 
de policiais militares, creio que duas, ocupam cargos de confiança na 
Prefeitura, comprometendo a independência necessária à polícia. 

Sugerirei à Comissão de Direitos Humanos que sua primeira reunião 
no próximo ano seja uma audiência pública em Abre-Campo, para 
discutir a questão da violência. Eu e o Deputado José Henrique 
realizamos uma audiência pública em Mutum, que resultou na 
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Só tenho medo do próprio medo. Não deixarei de denunciar e de 
exigir providências em relação aos poderosos das cinco cidades que 
pertencem àquela comarca. Lutaremos por justiça e para que os 
envolvidos com a pistolagem sejam presos e julgados. Não 
recuaremos. 

Agora, mais uma viúva chora naquele município, mais uma viúva vai 
se deitar à noite sem ter ao lado o seu companheiro, mais três 
crianças órfãs viverão sem a presença do pai. Até quando? Abre-
Campo, abre justiça nessa cidade! 

Na certeza de que somos também mensageiros da esperança, 
acredito que teremos justiça na Comarca de Abre-Campo e que as 
pessoas poderão andar tranqüilas pelas ruas, sem risco, sem medo. 
Ao final deste pronunciamento, quero ler um poema de Paulo Gabriel, 
publicado no n° 140 do nosso jornal mensal, chamado "Presença", que 
há dez anos acompanha o nosso trabalho na Assembléia. Publica a 
pauta, as atividades do gabinete, reflexões sobre a política nacional e, 
no período de Natal, sempre traz uma mensagem, que já é tradicional, 
do poeta e Padre agostiniano Paulo Gabriel. 

O título do poema - "Natal com Esperança" - já é um convite a que 
resgatemos aquilo de bom e de mais profundo que carregamos em 
nosso coração.(- Lê:) 

"E se é verdade I que a esperança venceu o medo I venceu a vida. I 
Claro I a vida é semente I e sempre nasce frágil. I Pode ser uma mão 
negra ou operária I empunhando uma bandeira de luz I quebrando 
algemas I ou um menino palestino entre tanques e escombros I os 
olhos acesos de uma mulher na noite pode ser I ou os pés em dança 
dos povos indígenas I reconquistando o sonho, a terra e a alegria. I E 
se a vida nasce aí I é Deus nascendo agora! Arrogante I outro 
Herodes convoca as nações para a guerra I e já matou milhões 
mundo afora I como milhares de crianças matou Herodes. I Mas Deus 
é sábio I e salva o povo através do próprio povo I como salvou Jesus 
na fuga clandestina. I Na periferia do mundo agora I a estrela de 
Belém, teimosa, ainda brilha I e se grande é a fé dos pobres I maior 
será a vida". 

É em nome desse absoluto, que é a vida, que sempre exercemos o 
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nosso mandato. A vida, que, de tão absoluta, identifica-se com 
Deus. Ele diz que é a vida e resume sua missão em João, 1 O: "Eu vim 
para que todos tenham vida e a tenham com fartura". É nessa 
esperança que procuramos trilhar o nosso mandato, sempre 
procurando colocá-lo em defesa da vida. E nos colocamos a serviço 
onde a vida esteve ameaçada, como nas denúncias que fizemos 
agora sobre Caputira e toda a Comarca de Abre-Campo. Acreditamos, 
como diz Paulo Gabriel, que na periferia do mundo, agora, a estrela 
de Belém, teimosa, ainda brilha. E se grande é a fé dos pobres, maior 
será a vida. 

Sr. Presidente, acreditamos na vida. Temos certeza de que a vida 
vencerá. Se, em algum momento, o nosso mandato não estivesse a 
serviço dessa causa maior, a vida, seria preferível que não 
continuássemos com ele, seria preferível renunciar ao mandato. 

Sr. Presidente, esse assunto que discutimos, relativo a Bueno 
Brandão, é uma questão importante. A Proposição de Lei n° 15.266, 
que autoriza o Poder Executivo a fazer doação ao Município de Bueno 
Brandão, foi, de forma equivocada, vetada pelo Governador, que 
descumpriu um acordo que tínhamos feito. Espero que seja derrubado 
o veto. Esse é o apelo que fazemos a todas as bancadas. Acho que, 
se a palavra empenhada, se o acordo feito deixar de ser cumprido 
neste Legislativo, perderemos uma questão fundamental, a da 
confiança. Então, estamos fazendo este apelo final, para que todos 
nós derrubemos esse veto, para que nos posicionemos contra esse 
veto e que realmente prevaleça o bom-senso. 

Hoje, como diz o Deputado Marco Régis, a questão da autonomia do 
Poder Legislativo é fundamental. Hoje, em muitas cidades, o Poder 
Legislativo não tem autonomia financeira e administrativa. Às vezes, 
ele funciona na própria Prefeitura. Conheço casos de vários 
municípios em que o Prefeito acompanha as reuniões das Câmaras 
Municipais. É praticamente ele que orienta e determina como se vota. 

Entendemos também que Bueno Brandão é uma cidade histórica, 
uma cidade que tem muitas alternativas turísticas, dezenas de 
cachoeiras, cada uma com uma beleza mais rara que a outra. É uma 
cidade com localização estratégica, na divisa com São Paulo, em uma 
região de montanhas, de clima muito bom, e que tem realmente fácil 
acesso. É uma cidade que já tem no turismo rural uma fonte 
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significativa de divisas, além de, na agricultura, ser 
tradicionalmente plantadora de café e de batata. Hoje, o apelo, a 
reivindicação é para que haja uma sede da Câmara Municipal, que 
seja, mais do que uma sede, um centro de cultura, que não existe na 
cidade. Assim, teríamos um auditório com algumas atividades 
culturais, uma área para galeria de arte, para exposições. Vimos lá 
que se trata de um município que tem também imóveis históricos 
tombados, de valor muito grande. A cidade carrega na sua história o 
nome de um ex-Presidente do Estado. Tudo isso são coisas que 
devem ser valorizadas. O nosso apelo é para que seja, de alguma 
forma, derrubado esse veto. Entendemos que isso tem que ser um 
esforço de todos. Já tive o compromisso de quase todos os colegas, 
que são favoráveis a essa derrubada. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, para continuar, não 

temos número regimental. Solicito o encerramento, de plano, da 
reunião, para que retomemos à tarde a discussão de Bueno Brandão. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente -A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo 
que, neste momento, estamos com 23 Deputados no Plenário e com 
mais 15 nas comissões. Portanto, há quórum para a continuação dos 
nossos trabalhos. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, para discussão, temos a 
obrigatoriedade da presença dos Deputados no Plenário. Para 
votação, pode-se contar a presença nas comissões, mas, para 
discussão, aqui temos que ter 26 presentes. Assim, gostaria que V. 
Exa. reconsiderasse essa decisão ou que fizesse a recomposição de 
quórum, na melhor das hipóteses. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo 
que temos a presença de 26 Deputados em Plenário e 16 nas 
comissões. Há quórum para o prosseguimento da reunião. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, este Deputado respeita 
V. Exa., mas discorda, porque entende que discussão é para 
esclarecer, é para que votemos um projeto com consciência do que 
estamos votando; e as pessoas precisam ouvi-la. Quanto à votação, o 
Regimento é claro: a presença nas comissões supre a necessidade da 
presença do parlamentar no Plenário. 
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval 

Ângelo e aos próximos oradores que o art. 126 do Regimento Interno 
diz: "Terá computada a presença, para todos os efeitos regimentais, 
como se no Plenário estivesse, o Deputado presente a reunião de 
comissão realizada no Palácio da Inconfidência concomitantemente 
com reunião da Assembléia Legislativa". 

O Sr. Presidente - Para continuar a discutir, com a palavra, o 
Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Aproveito o tempo que me resta para 
fazer um comentário a respeito da proposta de emenda à Constituição 
do Tribunal de Contas. A proposta é para que se analisem as contas 
dos municípios. Se esse famigerado projeto do Tribunal for aprovado, 
Bueno Brandão se incluirá entre os municípios a serem analisados e 
estudados. Deixamos bem clara a posição contrária do PT à Proposta 
de Emenda à Constituição no 94, e o Deputado Olinto Godinho está 
sendo identificado pela imprensa como o Deputado da proposta. 
Gostaríamos de dizer que ele não foi o autor sozinho. Assinaram com 
ele 42 Deputados. Ele está tendo a coragem de defender a sua 
posição, coisa que outros não fazem. 

O que deve nortear a administração pública são os dispositivos e os 
princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, dos quais 
destacamos alguns. O primeiro é o da legalidade, e essa proposta não 
atende esse requisito. Fala-se na questão do Rio de Janeiro, num 
dispositivo que estava contido na Constituição do Rio de Janeiro de 
1989. O Tribunal decidiu, em 1990, a partir de um dispositivo que já 
estava contido na Constituição. A qualquer outro tribunal é vedado 
fazer isso. Tentar insistir não vai resolver. Não adianta criar um 
tribunal que não terá membros, apenas cabeça. Logo virá a demanda 
de funcionários, de prédio próprio. Se hoje gastamos 
R$158.000.000,00 por ano para manter um Tribunal de faz-de-conta, 
quanto iremos gastar para manter um segundo tribunal? Fazer de 
conta duas vezes é orgia com o dinheiro público e não atende o 
princípio da impessoalidade, porque a matéria foi apresentada de 
forma casuística ao final dos trabalhos legislativos, como em 1998. 
Por que esse casuísmo? Quando a imprensa conclui a respeito da 
provável composição, sobre quem sobe e quem fica na suplência, ela 
não está equivocada, porque esse casuísmo produz ilações. 
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E o terceiro pnnc1p10 previsto na Constituição para todo 

ordenamento jurídico e para a ação da administração pública é o 
princípio do interesse público. E esse princípio não está sendo 
contemplado. Hoje, temos um Tribunal que não é Poder Judiciário, e 
as suas decisões não têm ação executiva. Primeiro, é preciso manter 
a natureza da tomada de contas no Brasil. Existem países onde o 
tribunal é parte do Poder Judiciário, e suas decisões, do ponto de 
vistas administrativo, têm caráter executivo, são auto-aplicáveis. 

Um outro princípio previsto na Constituição é o princípio da 
moralidade, e esse projeto não atende a esse princípio. Não podemos 
votar uma matéria que fere os princípios constitucionais, que fere o 
interesse público. 

Não podemos votar aqui uma matéria flagrantemente imoral, que 
fere o texto constitucional e os interesses públicos. Nossa posição, 
Deputado Olinto Godinho, é contrária a esse Tribunal. 

Soubemos também que pode ser feito um substitutivo. O próprio 
Deputado Olinto Godinho disse à imprensa que estava estudando -
não falou de forma afirmativa - a possibilidade de fazer um substitutivo 
em outra proposta de emenda à Constituição - foram palavras dele. 
Iria recorrer à Consultoria da Assembléia. Entendemos que isso é uma 
emenda "frankenstein". Não pode ser feita. A Presidência não pode 
aceitar uma medida dessa, porque seria atentar contra nosso 
Regimento. Seria um outro princípio a ser destacado e questionado 
nessa proposta de emenda à Constituição. 

O melhor para esta Assembléia, no momento em que está 
resgatando sua imagem, é rejeitar essa proposta impopular. Quero 
fazer este destaque, aproveitando a presença dos Deputados Alberto 
Pinto Coelho e Antônio Júlio. Esta Casa vota o seu Código de Ética e 
cria instrumento como a Ouvidoria Parlamentar. É um momento bom 
do Poder Legislativo, que perde amarras e consegue representar mais 
a população, sintonizando-se com os interesses do povo. É uma 
medida boa, correta, mas que acabamos não aproveitando. Isso é 
negativo para o Poder Legislativo. 

Melhor seria que essa proposta fosse arquivada e que mudássemos 
o "tribunal de faz-de-conta", em vez de criarmos um "tribunalzinho". 

E o incêndio do Tribunal? Quem pôs fogo no Tribunal? Nero não foi. 
Quem pôs fogo na Assembléia, quando da CPI que apurava 
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irregularidades? São mistérios! Mistérios que não podem existir no 
poder público. Queremos saber antes de votar qualquer coisa do 
Tribunal. Queremos que o Sr. José Ferraz venha aqui dizer quem pôs 
fogo, quem fez a festa da gandaia para o fogo, quem pôs os 
processos na mesma sala para facilitar o fogo. Isso tem de ser 
respondido. 

Enquanto as dúvidas existirem, esse Tribunal de Contas não tem 
condições de julgar Prefeitos nem dirigentes públicos, porque paira, 
pemanentemente, sobre ele suspeitas. 

O Sr. Presidente - Para discutir, com a palavra, o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
a proposta em tela é o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.266 que 
trata do seguinte encaminhamento prévio, dirigido à esta Casa pelo 
Governador Itamar Franco: 

(- Lê o Veto Total à Proposição de Lei no 15.266, publicado na 
edição do dia 7/11/2002.). 

Interessante, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que em relação a 
doação de imóveis, estamos com uma proposição de lei, prorrogando 
por dois anos o tempo de disponibilização para efeito de doação de 
um imóvel em Belo Horizonte, o famoso CARDIOMINAS, em que 
foram feitos investimentos superiores a US$1 0.000.000,00. 

Nessa mesma linha que o Governador aponta de defesa do 
interesse público, de preservação do patrimônio do Estado, é 
fundamental que esta Assembléia Legislativa, sensibilizada por esses 
argumentos, mantenha o veto do Governador e trate da mesma forma 
a doação do CARDIOMINAS; que não o doe, mesmo que seja para 
uma instituição respeitável, como é a Santa Casa de Belo Horizonte. 

Como se trata de saúde, essa é uma questão de responsabilidade 
primeira do Estado, a defesa do interesse público. A responsabilidade 
do Estado é definida constitucionalmente, a saúde dada como direito 
de cidadania e como dever do Estado. 

Um Estado que tem a obrigação de aplicar o mínimo de recursos em 
saúde, e não tem feito isso até o presente momento, não pode, sob 
hipótese alguma, argumentar falta de recursos, deixando de aplicá-los 
na saúde, e entregar para a iniciativa privada, por mais benemérita 
que possa parecer, um patrimônio da dimensão e do custo do 
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CARDIOMINAS. 

No mínimo o Estado de Minas Gerais e a Assembléia Legislativa 
têm de se preocupar com essa questão. Se hoje o CARDIOMINAS 
pode ser considerado uma obra desnecessária do ponto de vista da 
sua arquitetura, da sua localização, da sua função exercida em Belo 
Horizonte, se pode ser dispensável do ponto de vista do interesse da 
saúde especificamente, deveria ser colocado, para efeito de 
privatização, na mesma linha de todo o processo de transferência do 
patrimônio público, respeitando a Lei no 8.666, defendendo, o 
interesse público. 

Compreendo a afirmação do Governador. Acho importante que 
diferentes Secretarias do Estado ocupem os espaços públicos. Não 
cabem ao Estado doações indiscriminadas do seu patrimônio, mesmo 
para Prefeituras, mas, fundamentalmente, para a iniciativa privada. É 
importante tratarmos essa questão de forma universal. 

Aqui na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, desde 
1991, preocupamo-nos com a análise do patrimônio público. 
Preocupamo-nos com a questão da doação e da disponibilização das 
terras, do patrimônio público, principalmente das terras devolutas. O 
que vimos foi um verdadeiro carnaval, um festival em que milhares de 
hectares de terras foram transferidos para a iniciativa privada sem 
nenhum critério, sem nenhum compromisso com a defesa do 
interesse público. Outras dezenas de milhares de hectares de terras 
foram dados em concessão, sem que haja nenhum esforço do 
Governo para resgatar esse patrimônio para o Estado de Minas 
Gerais. Mais grave ainda, Srs. Deputados, Sra. Deputada, é termos 
um enorme patrimônio sem nenhum controle. Onde está o patrimônio 
do Estado? Quem controla o patrimônio do Estado? Se buscarmos 
essas informações, constataremos que muitas estão totalmente 
distantes de nosso acesso, demonstrando que, lamentavelmente, boa 
parte do patrimônio de Minas está perdido, com enorme prejuízo para 
o povo de Minas Gerais. 

Aproveito esta oportunidade para chamar a atenção da Assembléia 
Legislativa para cobrar do Governo do Estado as ações necessárias 
para o registro dos documentos de todo o patrimônio do Estado de 
Minas Gerais. Se não houver inventário, se não tivermos esse 
patrimônio sob controle, ele correrá o risco de servir muito mais a 
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interesses particulares do que ao interesse público. Infelizmente, o 
Estado está gastando muito com aluguéis de prédios e com contratos, 
deixando de lado seu patrimônio, prejudicando o interesse da 
população e reduzindo a disponibilidade de recursos que poderiam ser 
destinados para outros fins, todos nobres, como a implantação do 
plano de carreira de cargos e salários, a melhoria do salário dos 
trabalhadores da área da saúde, a maior dignidade dos que trabalham 
nas colônias construídas para tratar de doenças crônicas. 

Quero também, Sr. Presidente, na mesma linha da economia do 
Estado, tratar de uma outra questão polêmica que tem gerado muita 
discussão nas últimas semanas deste ano, que é a proposta de 
criação de um novo Conselho ou de um novo Tribunal de Contas dos 
municípios. 

Ontem, fizemos em uma discussão presidida pelo Deputado Alberto 
Bejani, estava presente uma consultora do Tribunal de Contas, a 
economista Stella Pimenta. Pela análise que ela e outros 
parlamentares lá presentes fizeram, soubemos da situação crítica em 
que se encontra o Tribunal de Contas. 

Ontem mesmo, e hoje o Durval Ângelo fez uma referência a essa 
questão, aprovamos neste Plenário um requerimento com uma longa 
lista de informações solicitadas do Tribunal de Contas, que não estão 
ainda definidas na sua totalidade, cujas preliminares indicam graves 
problemas no Tribunal. Um incêndio, considerado pelas autoridades 
policiais como criminoso, consumiu centenas de processos que 
carregavam no seu bojo denúncias de graves irregularidades 
praticadas por municípios e por órgãos da administração pública. Um 
Tribunal de Contas onde faltam servidores efetivos, concursados, por 
receberem salários minguados. 

Veja, Deputado Amilcar Martins, o paradoxo. Um Tribunal de Contas 
que consome mais de R$1 10.000.000.00 com recursos humanos, mas 
paga aos servidores concursados, efetivos, um salário que não 
sustenta um lar. Em vista da sua competência, capacidade, dos seus 
talentos, esses servidores acabam buscando outros lugares, outras 
áreas de atuação, outras instituições públicas, como o Ministério 
Público, o Tribunal de Justiça e outros espaços da administração 
pública. Isso resulta em uma evasão da ordem de 30% dos 
concursados. 
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Mais ainda, um Tribunal de Contas que tem sete vagas de 

Auditores, mas só tem dois, cinco não são preenchidas por falta de 
vontade política, por falta de determinação, de compromisso de quem 
dirige o Tribunal, com a fiscalização do Estado. Um Tribunal de 
Contas que se tornou tão frágil, que permite aos parlamentares que 
estão propondo emenda à constituição nesta Casa justificar a 
necessidade de um novo Tribunal de Contas. 

Mas o que estamos discutindo é que, em vez de excluir, rejeitar, 
afastar o Tribunal de Contas, temos de reconhecê-lo portador de 
várias mazelas e problemas. Temos de corrigir, melhorar e exigir um 
Tribunal de Contas compromissado com o controle de contas do 
Estado e constituído, em toda sua estrutura, para bem servir aos 
interesses deste Estado. 

Podemos ter mais trabalhadores efetivos, concursados, valorizados. 
Podemos ter todos os Auditores concursados, podemos ter uma 

dinâmica e uma atividade maiores por parte do Tribunal de Contas, 
para que aumente a sua capacidade de serviço e, assim, fiscalize 
melhor os municípios e as instituições do Estado. Não é só fiscalizar 
as contas e os atos depois. O Tribunal tem papel importante na 
investigação de erros eventuais e no acompanhamento, em tempo 
real, das práticas governamentais, impedindo gastos desnecessários, 
desperdícios e exagero na aplicação dos recursos públicos. Dessa 
forma, economiza mais recursos para garantir melhor atendimento aos 
trabalhadores deste Estado, aos servidores da educação, da saúde e 
da administração pública em geral. Se tivermos um Estado com maior 
competência administrativa e funcional em todos os setores, vamos 
ter maior economia e melhor distribuição dos recursos públicos. 

Infelizmente, ontem, vimos um Tribunal fracassado, frágil e frouxo na 
sua capacidade funcional, na sua função fiscalizatória. Antes de 
propor qualquer nova alternativa, qualquer ação ou construção 
adicional de um outro Tribunal de Contas, cabe a nós atuar para 
instrumentalizá-lo, fortalecê-lo e melhorar a sua estrutura. 

Na nossa avaliação, a proposta que está sendo encaminhada, por 
técnicos rnuito competentes desta Casa, tem vícios de 
inconstitucionalidade que impedem a sua aprovação do modo como 
está. 

Ontem, chegamos à conclusão de que essa questão do Tribunal de 
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Contas do Estado de Minas Gerais não é apenas de 
responsabilidade dele. Quando encaminhamos e aprovamos aqui um 
requerimento pedindo uma série de informações ao Tribunal, 
constatamos que a Assembléia Legislativa precisa estar mais 
comprometida, precisa ser mais competente e exemplar nos seus atos 
de fiscalização. Não podemos apenas condenar o Tribunal de Contas, 
considerando a situação em que se encontra. A Assembléia poderia e 
deveria ter encaminhado solicitação de informações há muito mais 
tempo. 

O meu requerimento foi apresentado a esta Casa em junho deste 
ano, ou seja, há mais de cinco meses, e o do Deputado Miguel Martini 
há sete, oito meses, logo após o incêndio no Tribunal de Contas. 

É importante que esta Casa tenha uma atuação mais célere, com 
maior agilidade em todos os momentos. A Assembléia Legislativa, que 
tem como prerrogativa o dever constitucional de fiscalizar, não pode 
ser tão lenta no encaminhamento de questionamentos, de perguntas, 
de requerimentos, de ações. Ela precisa buscar as informações 
necessárias a fim de se posicionar diante dos outros órgãos do 
Estado. 

Li, hoje, na imprensa mineira, especificamente, no jornal "Estado de 
Minas" - por isso faço uma consideração, um apelo aos jornalistas e 
ao próprio "Estado de Minas", quanto ao trato de algumas questões 
que transitam por esta Casa -, vimos nos comentários à manchete a 
afirmação de que esta Casa estaria pronta para votar mais um "trem 
da alegria". 

Chamo atenção para o fato de que precisamos tratar dessas 
questões com maior seriedade e muito respeito ao interesse público. 
Com relação à nova ordem do Tribunal de Justiça do Estado, não 
tenho nenhuma credencial, nenhum interesse em fazer a defesa 
prévia do Tribunal, mas é importante salientarmos isso: é como se o 
Tribunal estivesse propondo a criação de cargos e a nova estrutura, 
segundo a lógica de sustentação de "trens da alegria". 

Temos de analisar, com profundidade e respeito, as propostas dos 
nossos Tribunais. Tenho a impressão de que elas foram elaboradas e, 
assim, devem continuar sendo analisadas, para responder às 
demandas que o Tribunal de Justiça coloca para Minas Gerais, pois 
são demandas sérias. 
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Se o Tribunal de Justiça tem acumulado, nos seus armários, e na 

sua estrutura, uma série de processos não analisados e não julgados 
por falta de recursos humanos, não podemos afirmar que o aumento 
de sua estrutura signifique a criação de "trem da alegria". 

Se o Tribunal de Justiça necessitar de mais recursos humanos para 
acelerar o processo da justiça, esta resposta da Assembléia 
Legislativa é importante. Ter mais pessoas no quadro da justiça é 
importante, necessário, e não pode ser tratado como um "trem da 
alegria". Se assim o fizermos, acabaremos criando ou promovendo 
uma desmoralização injusta dos órgãos que atendem aos interesses 
do Estado. 

É preciso repudiar e distinguir o que significa "trem da alegria" das 
ações necessárias para organizarmos um Estado que tenha agilidade, 
competência e que preste bons serviços ao interesse público. Os 
serviços capazes de dar respostas ágeis, na área da justiça, são 
absolutamente imprescindíveis para se fazer justiça. Justiça que tarda 
é injustiça. 

Chamo atenção para não ficarmos constrangidos, pressionados ou 
desmoralizados por estarmos aprovando algo que seja do interesse 
público, como se fosse um "trem da alegria". Não posso concordar 
com essa lógica. Se é necessário ampliarmos o quadro de recursos 
humanos em qualquer espaço deste Estado, temos de fazê-lo. 

Não quero um Estado mínimo, Marco Régis. Quero um Estado que 
dê a melhor resposta à sociedade. Para isso, Minas precisa de ter 
seus quadros completos por funcionários de todas as áreas: 
professores, profissionais da saúde, da justiça e de controle de 
contas. Também precisa ter os equipamentos necessários para que a 
Assembléia Legislativa funcione plenamente. Não quero, portanto, 
misturar ações prejudiciais, excessivas e desnecessárias ao interesse 
público àquelas essenciais. Quero votar para servir ao meu Estado e a 
seu povo. E quero que meu voto seja reconhecido e respeitado. 

Então, diante das informações veiculadas na imprensa hoje, gostaria 
que esta Casa, mais uma vez, solicitasse do Tribunal de Justiça do 
Estado as informações e os argumentos necessários para justificar a 
votação que daremos ao projeto a nós encaminhado. Sabemos que 
no projeto encaminhado pelo Tribunal de Justiça, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, existe também uma emenda. Pode ser que seja 
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importante, que tenha sido corretamente analisada e que tenha o 
objetivo de melhorar a estrutura cartorial do Estado. Se for assim, 
acho que temos que analisá-la e votá-la no lugar e no momento 
oportuno. Considero que a forma e o local são inoportunos e, por isso, 
peço ao Deputado responsável pela inclusão dessa emenda no 
projeto do Tribunal de Justiça, que trata da organização dos cartórios, 
que providencie sua retirada. No momento adequado, poderemos 
discutir o assunto, debater e apresentar a melhor proposta para a 
organização cartorial do Estado, como estrutura burocrática de 
registro e de controle importante para nossa sociedade. Considero 
que o momento e o lugar para essa discussão devem ser outros, e 
não dentro de um projeto encaminhado pelo Tribunal de Justiça. É aí 
que começam a ser criadas as confusões. Mistura-se uma questão 
que pode ser relevante com outra que é também importante, mas 
diferente e, além disso, polêmica. Isso facilita a confusão perante a 
sociedade. Neste momento, apelo para que tratemos do projeto do 
Tribunal de Justiça de maneira pura, sem nenhuma contaminação, 
sem nenhuma emenda que venha a causar confusão, misturando 
questões importantes. 

Quero também tratar de outra questão que, neste momento da 
história de Minas, está gerando muito sofrimento, muita polêmica. 
Temos que encontrar soluções para que os trabalhadores contratados 
irregularmente pelo Estado sejam tratados não como culpados por 
essa condição irregular, mas como vítimas. Em nenhum momento a 
Bancada do PT ou este Deputado defendeu a incorporação ou a 
garantia de estabilidade desses servidores dos quadros do Estado. 
Defendemos - o PT, durante toda a história, e eu, durante toda a 
minha vida - o concurso público como instrumento e porta de entrada 
dos trabalhadores na estrutura do Estado. 

Lamentavelmente, durante muito tempo, o mesmo não tem ocorrido 
para outras áreas, o que gerou graves distorções não apenas na 
educação, mas também na saúde e em outros setores da 
administração pública. 

A contratação por terceirização e por contratos administrativos 
irregulares tem sido a forma que municípios, Estado e União têm 
utilizado para resolver questões do quadro efetivo de pessoal. 

Recentemente participei de um debate em que ficou demonstrado 
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que nos quadros administrativos do Estado há servidores 
terceirizados, contratados de forma irregular, de maneira enviezada, 
para serem contemplados com salários superiores aos dos efetivos, 
que ocupam cargo por terem prestado concurso público. Justifica-se 
tal distorção com o argumento de que um profissional com a 
competência necessária para conduzir determinada área da 
administração pública não aceitaria o salário de um trabalhador efetivo 
e que o Estado não teria como administrar sua estrutura com os 
recursos humanos com que conta, já que os salários não são 
atrativos. Assim sendo, os melhores quadros acabam se deslocando 
para outras áreas, até mesmo da iniciativa privada. É uma distorção 
absurda. Estamos testemunhando isso no Tribunal de Contas do 
Estado. 

O que precisamos fazer é valorizar o quadro administrativo efetivo 
estável do Estado, ou seja, valorizar os concursados, ao invés de 
permanecer sustentando vieses que afrontam nossa Constituição e as 
leis do Estado e prejudicam a construção do estado democrático de 
direito e de justiça. Quando Secretário da Saúde, dei essa sugestão 
ao Governador Itamar Franco. 

Mas não é essa questão específica que pretendo enfocar no 
momento. Quero, agora, falar da situação dos profissionais mais 
simples e humildes. Quero falar dos trabalhadores terceirizados ou 
mantidos por contratos administrativos irregulares dos pontos de vista 
legal e constitucional, mas que serviram ao Estado, a nossas crianças 
e aos professores durante 1 O, 15 e 20 anos e hoje estão ameaçados 
de demissão sem nenhum direito. O clamor vem de Uberaba, no 
Triãngulo, do vale do Jequitinhonha, do Sul, da Zona da Mata, do 
Norte, da região metropolitana, de todos os lugares. Uma súplica que 
chega a situações dramáticas e constrangedoras, como foi o caso da 
trabalhadora que pediu, pelo amor de Deus, ao Governador do Estado 
para não ser demitida. 

Neste momento da história do Brasil em que falamos de justiça 
social, distribuição de renda e respeito aos direitos dos trabalhadores, 
não podemos admitir que pessoas sejam tiradas de seus postos, 
deixando-as sem nenhuma possibilidade de trabalho, substituindo-as 
pelos concursados. Depois falarei destes, que adquiriram o direito de 
ocupar uma vaga no Estado pelo meio legítimo do concurso público. 
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Quando for feita a substituição, deve-se levar em conta o tempo 

de trabalho, mesmo para os que atuaram durante um ano. Todos têm 
seus direitos trabalhistas adquiridos: férias, 13° salário, FGTS, o que 
for definido na legislação de nosso Estado. 

Ontem, o Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro deu a um coletor 
de apostas do jogo do bicho- atividade considerada ilegal - os direitos 
da condição de trabalhador. Logo, não é possível, não é aceitável, não 
é compreensível, negar os direitos dos trabalhadores da área de 
educação deste Estado por mais humilde que eles sejam. São direitos 
de pessoas que serviram durante muito tempo às crianças, aos pais, à 
educação e ao desenvolvimento deste Estado. Os direitos dos 
trabalhadores devem ser reconhecidos. Não deveria ser necessário 
que o Governo perguntasse ao Tribunal de Justiça ou ao Superior 
Tribunal de Justiça se esses trabalhadores têm direitos. É necessário 
que os governantes definam e paguem o devido aos trabalhadores. 

A verba dos trabalhadores do Estado que está retida é outra questão 
grave. Minas Gerais, sob pena de retenção de recursos por parte do 
Governo Federal, é obrigada a pagar uma dívida crescente. Paga, 
todo ano, milhões e milhões de reais; a cada ano, mais de 
R$1.000.000.000,00. Se deixar de pagar, os recursos do fundo de 
participação dos Estados são retidos. Entretanto, não há penalidade 
para este Estado por reter verbas de trabalhadores humildes e 
professores. Esses só conseguem, eventualmente, recebê-los se 
ficam doentes, próximos da morte. 

Se estiverem muito doentes, com câncer, com uma doença grave, 
se estiverem no fim da vida é que eventualmente podem justificar o 
recebimento daquilo que é seu direito, e sem nenhuma compensação 
das perdas da inflação, que está batendo às nossas portas cada dia 
com maior violência. Isso também não é aceitável. 

Um Governo, para ser digno do povo que representa, tem de tomar 
como prioridade o pagamento da dívida social, tem de garantir o 
trabalho como princípio constitucional. Muitas vezes, a nossa 
Constituição é citada, para se dizer que não é cumprida, quando os 
direitos das elites deste País estão ameaçados. Mas não é citada para 
se dizer que não está sendo cumprida porque os trabalhadores não 
têm direito ao trabalho e não têm os seus direitos mínimos 
assegurados pelo Estado. Isso também não é possível. 
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O povo de Minas e do Brasil deu um sinal para os políticos e 

escolheu novos representantes, dizendo que quer mudanças. E quer 
modificações na linha de construção da justiça, da solidariedade, da 
prosperidade. Durante muitos anos, ouvimos dizer que o Estado teria 
de reduzir os seus recursos para pagamento de pessoal a fim de 
investir no social, que precisaria vender o seu patrimônio para poder 
garantir maior distribuição da riqueza. Vimos exatamente o contrário. 
A sociedade brasileira está percebendo que agora é hora de fazer o 
contrário do que tem sido feito pelos nossos governantes durante 
muito tempo. 

Este Estado tem jeito, sim. Não será fácil alterarmos esta situação e 
vencermos as dificuldades impostas neste momento, vencer aqueles 
que têm utilizado todos os níveis - parlamentos, Executivos e mesmo 
o Judiciário - para servir aos seus próprios interesses. Para dar um 
salto de qualidade, o Estado tem de enfrentar essa gente que dele se 
apropriou para atender a interesses privados. E não é fácil enfrentar 
essa gente, tirá-los de setores estratégicos que aí estão para sugar a 
riqueza e o povo brasileiro. 

É preciso mudar muito. Vamos enfrentar dificuldades e desafios 
enormes, mas é tempo de mudança. Aquelas que queremos estão na 
linha de preservar os bens do Estado, que o Governador Itamar até 
citou nessa referência. Mas não é uma referência tímida, única, 
localizada, tão pequena como essa, é em toda a dimensão do Estado. 
Essa citação do Governador Itamar Franco para tratar da Lei no 
15.266 deveria ser suficientemente ampla e praticada por ele para que 
todos os bens e ações do Estado fossem direcionados para a 
promoção da justiça, da prosperidade e para o pleno desenvolvimento 
de todos. E isso é possível. 

O que se alega hoje é que não se pode gastar os recursos em 
determinada área, em determinado setor, porque o Estado está 
enfraquecido, endividado. 

Essa é a lógica do Governo Federal e do Governo ltarnar Franco, 
um Governador cujas ações têm todas as contradições do mundo. Às 
vezes adota posições positivas, motivo dos nossos aplausos e do 
nosso apoio. É um Governador que apóia aqui o Aécio e, no Governo 
Federal, o Lula, que são totalmente diferentes; um Governador cheio 
de contradições. Se, por um lado, tem ações muito positivas, 



louváveis, de outro, comporta-se exatamente da mesma maneira, 
com a mesma lógica do projeto neoliberal protagonizado pelo líder 
maior, FHC. Um dia, chuta a canela do FHC; no outro, abraça o FHC, 
para vocês verem a contradição. Esse ato de chutar, de criticar e de 
abraçar no dia seguinte é próprio do Governador Itamar Franco, que 
tem uma personalidade difícil de ser compreendida. É um Governador 
que mostra toda a sua preocupação com a defesa do Estado, mas 
que deixa, por exemplo, de cuidar do povo mais sofrido, mais humilde 
e mais necessitado neste momento. A área de saúde está de pires na 
mão, fragilizada; as pessoas ficam nas filas esperando serem 
atendidas, receberem o remédio, porque não foram liberados recursos 
pelo Governador Itamar Franco. Estes deveriam ser liberados em 
cumprimento ao que determina nossa Constituição e a Emenda n° 29 
da nossa Constituição Federal. Essa é a grave situação que se vive 
aqui e agora. 

Se quisermos - e essa é a esperança que tenho -, este Estado tem 
jeito. Temos que mudar a lógica, não podemos também ficar só nos 
discursos. Tenho convicção, esperança, e foi isso o que fiz antes e 
farei agora como Governo. Antes, defendi e apoiei vigorosa e 
entusiasticamente o nosso então candidato a Presidente, Luiz Inácio 
Lula da Silva. Temos o discurso de que este País tem jeito e de que 
devemos fazer mudanças profundas, redirecionando os recursos para 
atender às necessidades sociais, respeitando o direito dos 
trabalhadores e redistribuindo a riqueza. Se fizermos isso, 
encontraremos, sim, recursos para garantir a saúde, a educação e a 
prosperidade, na lógica, aliás, da geração de emprego e renda. 

Estamos vendo que, se tivermos um Tribunal de Contas que faça 
controle de contas, uma Assembléia Legislativa mais ágil, que exija 
que os recursos públicos sejam aplicados com transparência, de 
maneira criteriosa, atendendo principalmente às áreas que mais 
geram emprego e renda, que mais promovem a prosperidade e que 
garantam melhor a distribuição da riqueza, encontraremos recursos. 
Estamos analisando os dados, as informações de fontes importantes 
deste Estado, que mostram, por exemplo - e quero repetir o que disse 
ontem aqui - que nas concessões e nas regulamentações do 
transporte coletivo intermunicipal concessões estas não 
regulamentadas pelo Estado de Minas Gerais -, podemos tirar 



algumas centenas de milhões de reais para garantir investimentos 
importantes no Estado, para melhorar a vida dos nossos professores e 
dos nossos trabalhadores em educação. 

Se invertermos as prioridades do ponto de vista dos investimentos 
privados, aquilo que o Estado faz direcionado para a iniciativa privada, 
seja a renúncia fiscal, seja a concessão de recursos públicos diretos 
do Tesouro, podemos economizar alguns bilhões de reais para 
redirecionarmos os investimentos neste Estado. É isso que podemos 
fazer, que devemos fazer, que queremos fazer e que vamos fazer. 
Existem alternativas importantes para garantirmos a melhor 
organização deste Estado. E aqui na Assembléia Legislativa, para 
aprimorar o Estado, podemos praticar algumas ações importantes. 
Esta Casa, por intermédio de seus técnicos e de alguns 
parlamentares, como o Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
presidiu uma comissão especial, analisou as leis do Estado, a 
organização legal do Estado. E nesses estudos preliminares ficou 
demonstrado que mais de 14 mil leis poderão ser aproveitadas, 
fazendo o saneamento delas em torno de 3 mil. Existem milhares de 
leis ultrapassadas, que formam um verdadeiro pantanal onde 
submergem as boas leis do Estado. Podemos dar uma boa 
contribuição, na primeira legislatura do terceiro milênio, organizando 
melhor essas leis para facilitar nossa compreensão e a da sociedade 
em geral. Não existe uma afirmação de que ninguém pode praticar um 
ato ilegal por desconhecer a lei? Como o povo pode conhecer as 
melhores leis deste Estado nesse emaranhado? A sistematização 
delas será um ato importante da próxima legislatura. 

Espero que a próxima Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais - se Deus quiser o PT estará participando como 
protagonista - não deixe mofar nas gavetas desta Casa requerimentos 
importantes como esse votado ontem e que demorou cinco meses 
para ser votado. Não podemos ter essa definição política de esconder 
encaminhamentos ou de dificultar e atrasar encaminhamentos que 
são importantes para o ordenamento do Estado. A Assembléia pode 
economizar em muitas áreas, mas não precisa economizar na 
restrição das ações parlamentares necessárias para o aprimoramento 
do Estado. Temos que garantir a todos os parlamentares os recursos 
necessários para que o exercício parlamentar genuíno de elaboração 
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das leis, de fiscalização do Estado, de fortalecimento dos 
movimentos populares possa ser feito. Temos que garantir tudo dentro 
dos limites constitucionais vigentes. 

Não é essa a economia que o povo quer. O povo quer ver esta 
Assembléia dando as respostas necessárias para que as pessoas não 
continuem sofrendo como estão atualmente, para que também não 
continuem penalizadas por falta de legislação clara. O povo quer e 
precisa de um parlamento forte, organizado, que cumpra 
integralmente o seu papel. Tenho certeza de que a Assembléia 
Legislativa, se aqui estivesse atuando com mais ênfase, mais 
determinação, talvez já tivesse convencido o Executivo a resolver 
essa situação grave dos recursos e verbas retidos dos trabalhadores 
sofridos, que estão ameaçados de serem colocados na rua, com uma 
mão na frente e outra atrás. Isso não pode acontecer. 

Este parlamento tem uma imensa responsabilidade: ser o 
sustentáculo maior da democracia, espaço de mais fácil acesso à 
sociedade. Ninguém da sociedade, seja um professor, seja um 
serviçal, um trabalhador na área da saúde, de qualquer outro setor, 
mesmo da iniciativa privada, chega ao Executivo ou ao Judiciário com 
a mesma facilidade que chega ao Legislativo. É mais fácil conversar, 
debater e discutir conosco. Essa facilidade de diálogo tem de ser 
traduzida, Deputado Edson Rezende, obrigatoriamente, em bons 
resultados em favor da democracia, da justiça e da prosperidade. 

Com relação ao veto do Governador, considero que há fundamento 
na análise. Se é uma pretensão do Estado ocupar aquela área para 
atender às necessidades da sociedade, para cumprir um papel 
importante para a sua própria economia, a justificativa deve ser 
acolhida, embora eu imagine que a cidade que reivindicou esse 
espaço deva ter algum projeto, mas ele, preliminarmente, pertence ao 
Governo de Minas Gerais. 

Agradeço a oportunidade de trazer aqui algumas questões que, do 
meu ponto de vista, são importantes para a constituição e construção 
de um Estado melhor para nossa gente. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

considerando que a votação desse projeto depende de quórum 
qualificado e não existindo agora. em Plenário, número suficiente para 



continuarmos os trabalhos, solicito a V. Exa. que, de plano, encerre 
os trabalhos. 
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O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - A Presidência 
verifica, de plano, a existência de quórum para a continuação dos 
trabalhos. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Edson Rezende, solicitando a 
votação destacada do art. 2° da proposição. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do 
Regimento Interno. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos da Decisão Normativa 

da Presidência no 7, vai suspender a reunião por dez minutos. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

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

nossos trabalhos. A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
número regimental para a continuação dos trabalhos e solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. 

Portanto, há quórum para a votação da matéria constante na pauta. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Edson Rezende, solicitando a 
retirada da solicitação de votação destacada para o art. 2° da 
Proposição de Lei no 15.266. A Presidência, nos termos do inciso VIII 
do art. 232 do Regimento Interno, defere o requerimento. A 
Presidência vai submeter a matéria à votação por escrutínio secreto, 
nos termos do inciso X do art. 261, c/c o art. 222 e o inciso li do art. 
263 do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os 
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim" e os que 
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantém o 
veto, e "não" rejeita o veto. A Presidência convida os Deputados 
Márcio Kangussu e Bilac Pinto para atuarem como escrutinadores. 
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Srs. 
Deputados para a votação. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho- Olinto Godinho- Mauri Torres-
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Wanderley Ávila - 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 - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta -Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva- Dilzon Melo 
- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Ermano Batista -
Fábio A velar- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa -João Batista de Oliveira 
- João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Miguel Martini 
Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Sargento Rodrigues- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à 
abertura da urna e à verificação da coincidência do número de 
sobrecartas com o de votantes. 

- Os escrutinadores procedem à conferência do número de 
sobrecartas com o de votantes. 

O Sr. Presidente - Votaram 49 Deputados; foram encontradas na 
urna 49 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados. Votaram "não" 40 

Deputados. Está, portanto, rejeitado o Veto Total à Proposição de Lei 
n° 15.266. À promulgação. 

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

do Senador argentino Miguel Angel di Salvo, o qual está 
acompanhado do Deputado João Paulo. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reumao por 5 

minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos ·e encerra a reunião, 
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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. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
COMUNICAÇÕES 

- A Presidência deu ciência ao Plenário das comunicações 
apresentadas na 422' Reunião Ordinária pelas Comissões de 
Administração Pública - aprovação, na 1 02' Reunião Ordinária, em 
11/12/2002, do Requerimento n" 3.606/2002, do Deputado Marco 
Régis; de Direitos Humanos - aprovação, na 128' Reunião Ordinária, 
em 11/12/2002, do Requerimento n" 3.565/2002, do Deputado Doutor 
Viana; de Educação - aprovação, na 1 03' Reunião Ordinária, em 
11/12/2002, dos Projetos de Lei n"s 2.175/2002, do Deputado José 
Braga, 2.424/2002, do Deputado Miguel Martini, e 2.457/2002, do 
Governador do Estado; do Trabalho - aprovação, na 37' Reunião 
Extraordinária, em 11/12/2002, dos Projetos de Lei n"s 2.232 e 
2.415/2002, do Deputado Edson Rezende, 2.264/2002, do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, 2.311/2002, do Deputado lrani Barbosa, 
2.413/2002, do Deputado João Batista de Oliveira, e 2.418/2002, do 
Deputado Alberto Pinto Coelho, e, na 1 02" Reunião Ordinária, em 
17/12/2002, dos Projetos de Lei n"s 2.283/2002, do Deputado 
Ambrósio Pinto, e 2.474/2002, do Deputado Antônio Júlio; de 
Transporte -aprovação, na 1 06' Reunião Ordinária, em 4/12/2002, do 
Projeto de Lei n" 2.217/2002, do Deputado João Pinto Ribeiro, e dos 
Requerimentos n"s 3.566/2002, da Comissão de Justiça, 3.572/2002, 
do Deputado Alberto Pinto Coelho, e 3.585/2002, do Deputado Doutor 
Viana; e de Política Agropecuária - aprovação, na 96' Reunião 
Ordinária, em 11/12/2002, do Projeto de Lei n" 2.410/2002 , do 
Deputado João Batista de Oliveira (Ciente. Publique-se.). 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
2.339/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por intermédio da Mensagem n" 321/2002, o Governador do Estado 
fez remeter a esta Casa, para a devida apreciação, o projeto de lei 
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sob comento, que tem por objetivo dar a denominação de Escola 
Estadual Galileu Galilei à escola estadual de ensino fundamental da 
Rua Galileu, situada no Município de Montalvãnia. 

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

Fundamentação 
A matéria de que trata a proposição está regulada pela Lei n° 

13.408, de 21/12/99, por dispor sobre a denominação de 
estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. 

No que nos interessa, vale trazer à baila as normas estatuídas nos 
arts. 1 o ao 3° dessa lei, segundo as quais a denominação dos 
referidos bens públicos será atribuída por lei; a escolha da 
denominação recairá em nome de pessoa falecida e não poderá 
haver, em um mesmo município, mais de um estabelecimento, 
instituição ou próprio público do Estado com igual denominação. 

Convém esclarecer que a documentação anexada ao processo 
comprova o atendimento a tais requisitos legais, pelo que não 
vislumbramos óbice à tramitação do projeto. 

Em que pese estar ele de acordo com os preceitos legais, cumpre-
nos apresentar-lhe emenda, para dar ao art. 1 o redação que esteja de 
acordo com a boa técnica de redação legislativa concernente ao 
princípio de que o texto legal não deve conter dados desnecessários à 
formulação da norma. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.339/2002 com 
a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Passa a denominar-se Galileu Galilei a Escola Estadual da 

Rua Galileu, situada no Município de Montalvânia.". 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio 

Souza Cruz - Aílton Vilela. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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Atendendo ao disposto no art. 68, 111, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, o Governador do 
Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem no 
330/2002, o projeto de lei em epígrafe, que estima as receitas e fixa 
as despesas do Orçamento Fiscal e do Orçamento de Investimento 
das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2003. 

Publicado em 1 O de outubro de 2002, foi o projeto distribuído a esta 
Comissão, em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado 
e com o art. 204 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa. 

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° do art. 204, foi 
concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas. Foram 
recebidas, nesse período, 1.948 emendas. 

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e 
as emendas apresentadas. 

Fundamentação 
O orçamento público moderno tem funções de natureza alocativa e 

gerencial que refletem, além do seu caráter de controle político, o 
objetivo de instrumentalizar a administração no planejamento, na 
execução e no controle de suas atividades. Dessa forma, mais que um 
mero instrumento de previsão de receitas e de autorização de gastos, 
a peça orçamentária deve constituir-se em um instrumento efetivo de 
fiscalização e de avaliação de políticas públicas, competência 
constitucional do Poder Legislativo de crescente importância em 
comparação com a função legiferante. 

A proposta orçamentária em questão expressa as metas do Governo 
do Estado para o exercício de 2003, observados os dispositivos 
constitucionais e os fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias no 
14.371, de 26 de julho de 2002, devendo também obedecer aos 
dispositivos da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 
2000. 

O projeto de lei estima a receita em R$19.513.794.935,00 (dezenove 
bilhões quinhentos e treze milhões setecentos e noventa e quatro mil 
novecentos e trinta e cinco reais) e fixa a despesa em igual montante, 
projetando um déficit corrente de R$857,4 milhões e um desequilíbrio 
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orçamentário potencial de R$2,3 bilhões. Nesse sentido, pode-se 
observar, na análise do resultado primário, uma forte dependênc·la do 
ressarcimento pelo Governo Federal de despesas realizadas pelo 
Estado no setor de transporte, da compensação previdenciária com a 
União e de compensações relativas ao FUNDEF. Cabe ressaltar que o 
não-recebimento desses recursos resultará em um grave 
constrangimento fiscal para o Estado, uma vez que representam 
26,7% do total das receitas ordinárias. Merece atenção o fato de que a 
superestimativa de receitas, com o intuito de equilibrar o orçamento, 
encontra limites na execução orçamentária, uma vez que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal prevê, em seu art. 9°, a limitação de 
empenho e movimentação financeira, se verificado, ao final de um 
bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário estabelecidas no Anexo 
de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO. 

O superávit primário, proposto no montante de R$1 ,80 bilhão, torna-
se, dessa forma, o parâmetro central para a realização das despesas 
de custeio e de investimento ao longo da execução orçamentária para 
2003. É importante salientar que, com o advento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a autorização na lei orçamentária não 
garante, por si só, as despesas com pessoal, que passam a depender 
da efetiva arrecadação da Receita Corrente Líquida, e as despesas 
com custeio e investimento, que passam a depender da meta de 
resultado primário definida na LDO. 

Em conclusão, cabe salientar o não-cumprimento do disposto nos 
arts. 57 e 56 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que exigem o envio 
do relatório a que se refere o parágrafo único do art. 45 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e do demonstrativo da margem de expansão 
das despesas obrigatórias de caráter continuado, respectivamente. 

I - Análise das receitas 
No tocante à análise da estrutura geral das receitas, observa-se que 

R$8,55 bilhões são recursos livres do Estado, correspondendo a 
apenas 43,82% dos recursos totais. As receitas restantes referem-se 
a recursos vinculados, à alienação de ativos e às parcelas a serem 
ressarcidas pelo Governo Federal, fato que demostra o reduzido 
poder discricionário de alocação de recursos por parte do Estado. 

A receita tributária tem como principal componente o Imposto sobre 
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Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS - (84,26%), cuja estimativa na proposta 
orçamentária foi baseada na arrecadação do primeiro semestre de 
2002 e no crescimento projetado do Produto Interno Bruto - PIB - para 
2003, sem apresentação da respectiva memória de cálculo. Cumpre 
lembrar que o crescimento da arrecadação do ICMS depende 
diretamente da política de preços administrados pelo Governo Federal 
nos setores de telecomunicações, de energia elétrica e de 
combustíveis, além do percentual de variação do PIB, que pode ser 
estimado, de maneira conservadora, em 1,7% ao ano para 2003, 
expectativa média de bancos e consultorias divulgada no relatório 
"Sinopse Econõmica" do BNDES. 

Cabe ressaltar que as isenções, anistias, transações, remissões e 
outros benefícios de natureza tributária, com maior peso na área do 
ICMS, envolvem recursos estimados de R$3,56 bilhões, equivalentes 
ao significativo percentual de 30,9% da receita tributária, nos termos 
da proposta orçamentária. Entretanto, apesar de importante, não é 
possível mensurar os ganhos decorrentes da política de indução de 
atividades produtivas por meio de renúncia de receita para o Estado 
de Minas Gerais. No tocante aos benefícios de natureza financeira e 
creditícia, representados por financiamentos concedidos por fundos 
rotativos e tratados como indutores de investimentos, a renúncia de 
receita corresponde ao diferencial entre a redução no índice de 
correção contratado e a inflação futura. Dessa forma, os efeitos 
relativos dos incentivos financeiros, representados pelos desembolsos 
estimados em R$503,7 milhões no âmbito do FUNDIEST, do FINO e 
do FUNDESE , dependem de indicadores futuros, o que inviabiliza a 
sua mensuração prévia ou projeções. 

As transferências correntes são constituídas, em sua maioria, pelos 
repasses intergovernamentais relativos ao Fundo de Participação dos 
Estados, à cota-parte da Contribuição do Salário-Educação, à cota-
parte de compensação de perda do ICMS/ exportação, à cota-parte do 
Imposto sobre Produtos Industrializados Exportados e às 
transferências de recursos do Sistema Único de Saúde. As 
transferências federais, incluindo a transferência líquida de recursos 
do FUNDEF e de outros convênios, contribuem com um percentual de 
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11 ,9% da receita total. 

Quanto às receitas de capital, o item de maior representatividade é a 
rubrica "Outras receitas de capital" (72,9% do total dessa categoria 
econômica), onde estão classificadas as receitas a serem ressarcidas 
pela União, sem apresentação de qualquer memória de cálculo, em 
desacordo com o disposto no art. 55, 111, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

li - Análise das despesas 
No tocante à estrutura geral das despesas, observa-se que R$4,30 

bilhões referem-se ao serviço da dívida e às transferências 
constitucionais aos municípios. Outros R$6,09 bilhões são recursos 
vinculados, ou seja, verbas que o Estado deve aplicar em programas 
predeterminados, restando livres para aplicações R$9, 12 bilhões, 
equivalentes a 101,7% dos gastos com pessoal e encargos sociais. 
Utilizando-se o conceito de despesas incomprimíveis, pode-se 
constatar que somam R$13,27 bilhões (68% do total), fato que 
demonstra o reduzido poder de administração sobre as outras 
despesas de custeio e de capital e as conseqüentes dificuldades para 
a eliminação dos déficits nominais durante a execução orçamentária. 

Os gastos totais com pessoal e encargos somam R$8,96 bilhões, 
sendo 61,3% com pessoal ativo e 38,7% com os inativos. Em 
conformidade com o art. 70 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
Estado de Minas Gerais deverá se enquadrar no limite de 60% da 
Receita Corrente Líquida - RCL - até o término do exercício de 2002, e 
o seu descumprimento impedirá o recebimento de transferências 
voluntárias e a contratação de operações de crédito, nos termos das 
Resoluções do Senado Federal n°s 43 e 40, de 2001, alteradas pelas 
Resoluções n°S 3 e 5, de 2002. Cabe salientar que o demonstrativo da 
despesa com pessoal, que aponta um comprometimento de 52,78% 
da RCL, foi elaborado de acordo com os critérios estabelecidos pela 
Instrução Normativa no 5, de 2001, do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais, deduzindo-se todos os gastos com pensões e 
aposentadorias. A metodologia adotada pela Instrução n' 5, de 2001, 
de duvidosa legalidade, fere frontalmente a definição de despesas 
com pessoal estabelecida nos arts. 18 e 19 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que já procede à retirada das despesas com 
inativos do cômputo dos limites por ela determinados, procedimento 
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autorizado apenas no que concerne aos inativos integrantes do 
sistema previdenciário contributivo, deixando de alcançar os inativos 
custeados unicamente pelas rendas gerais do Estado. 

A rubrica "Outras despesas correntes", no valor de R$4,38 bilhões, 
representa 22.4% do Orçamento Fiscal e destina-se basicamente ao 
custeio operacional dos órgãos e entidades da administração pública 
estadual. 

Quanto às despesas de capital, seus itens de maior relevância são 
os investimentos gerais do Estado, no valor de R$1 ,75 bilhão, e a 
amortização da dívida pública, no valor de R$427,8 milhões. 

As despesas previstas na rubrica "Reserva de contingência" são de 
R$122,72 milhões, equivalentes a 1,03% da receita corrente líquida, 
em conformidade com o art. 49 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

No tocante ao orçamento de investimento das empresas controladas 
pelo Estado, estão previstos recursos da ordem de R$2.22 bilhões, 
vinculados em sua totalidade, oriundos da geração de caixa das 
próprias empresas ou de operações de crédito decorrentes de suas 
atividades. 

111- Considerações finais 
Devido às restrições de ordem constitucional e legal para a 

apresentação de emendas parlamentares e à escassez de recursos 
ordinários livres, procedeu-se a um amplo acordo para se 
estabelecerem as prioridades de cada representação partidária, 
sempre balizado pelo interesse público. Para tanto, apresentamos as 
Emendas nos 1.949 a 2.024, constantes no Anexo deste parecer, bem 
como as Subemendas n° 1 às Emendas n°s 555, 558 e 1.094. Cabe 
salientar que, em atendimento ao art. 18, § 2°, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, as dotações decorrentes de emendas parlamentares 
aprovadas serão identificadas com a modalidade de aplicação "código 
99", de utilização exclusiva do Poder Legislativo. Tal dispositivo 
permitirá a necessária identificação das emendas parlamentares e 
uma fiscalização mais eficiente da sua execução, quando serão 
adequadamente classificadas. 

Apresentamos a Emenda n° 1.950, com o objetivo de que o 
remanejamento de dotações dos Poderes Judiciário e Legislativo, bem 
como do Tribunal de Contas e do Ministério Público, previsto pela 
Emenda n° 558, com a qual concordamos, não onere o limite para a 
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abertura de créditos suplementares. A Emenda no 558, em perfeita 
consonância com o princípio constitucional da separação dos 
Poderes, independentes e harmônicos entre si, permite que os 
Poderes Legislativo e Judiciário, bem como o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas, abram créditos suplementares aos seus 
orçamentos até o limite de 5% das despesas fixadas, desde que 
utilizem como fonte a anulação parcial ou total de suas próprias 
dotações. Apresentamos a Subemenda no 1, alterando o percentual 
para 7%. Dessa forma, fica prejudicada a Emenda n° 1.227. 

Opinamos pela rejeição da Emenda no 1.945, uma vez que a lei 
orçamentária tem caráter exclusivamente alocativo, nos termos do art. 
157, § 3°, da Constituição do Estado. 

Apresentamos a Emenda no 1.951, de forma a adequar o projeto ao 
disposto no art. 46 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o qual 
determina que a lei orçamentária contenha autorização para a 
contratação de operações de crédito para o refinanciamento da dívida 
pública estadual. 

Apresentamos também a Emenda n° 1.952, que autoriza o Poder 
Executivo a realocar programas e atividades e a transpor dotações 
orçamentárias em decorrência de leis delegadas promulgadas até 31 
de janeiro de 2003. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do 

Projeto de Lei no 2.396/2002, com as Emendas nos 556 e 557, 1 .784 a 
1.786 e 1.949 a 2.024; com as Subemendas n°s 1 às Emendas n°s 
555, 558 e 1.094; e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 554, 559 a 
1.093, 1.095 a 1.783 e 1.787 a 1.948. 

Informamos que ficam prejudicadas, com a aprovação das 
respectivas Subemendas n°s 1, as Emendas nos 555, 558 e 1 .094. 

Informamos ainda que com a aprovação da Emenda n° 1.950, fica 
também prejudicada a Emenda no 1 .227. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, relator- Antônio Carlos Andrada - Rêmolo Aloise - lvair 

Nogueira - Luiz Fernando Faria - Dilzon Melo - Eduardo Brandão -
Aílton Vilela - Gil Pereira - Geraldo Rezende. 
ANEXO AO PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PL N° 2.396/2002. 
~============================================= 
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Emenda: 555/1-0 Apresentação: 16/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Aquisição de imóvel na atividade "Direção 

Administrativa". 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): EGE/SEF/Encargos 

Diversos 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 

Encargos da Administração Financeira Central 
Valor: R$2.000.000,00 
============================================== 
Emenda: 558/1-4 Apresentação: 17/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Texto: Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Ficam a Assembléia Legislativa, o Tribunal de Contas, o 

Tribunal de Justiça, o Tribunal de Alçada, o Tribunal de Justiça Militar 
e o Ministério Público autorizados a abrirem créditos suplementares 
aos seus orçamentos, até o limite de 7% ( sete por cento) das 
despesas neles fixadas. 

§ 1 o - Os créditos suplementares de que trata o "caput" deste artigo 
utilizarão como fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou 
total de dotações orçamentárias do próprio orçamento suplementado e 
serão abertos por regulamento próprio de cada órgão, que deverá 
comunicar a suplementação à Secretaria de Estado de Planejamento 
e Coordenação Geral - SEPLAN- , no prazo de dois dias úteis 
contados da sua edição, para as providências necessárias. 

§2° - O ato será publicado no prazo de quarenta e oito horas 
contadas da data de sua edição.". 

============================================== 
Emenda: 1094/1-4 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado do Trabalho, 

da Ação Social, da Criança e do Adolescente. 
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Objeto do Gasto: Reabertura de 1.200 vagas no Programa de 

Atendimento Especializado (UAE) em conven1o com clínicas 
credenciadas em Belo Horizonte e Região Metropolitana. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
SubprOJeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 

Construção, Ampliação e Reforma de Aeroportos, Ferrovias e Portos. 
55 -Terminal portuário melhorado. 
Valor: R$1.800.000,00 
============================================== 
Emenda: 1949/0-6 Apresentação: 09/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Texto: Acrescente-se onde convier: 
"Art. ... - O Anexo V integra esta lei na forma de incisos deste artigo, 

e as alterações nele contidas serão compatibilizadas pelo Poder 
Executivo nos Anexos I a IV desta lei.". 

============================================== 
Emenda: 1950/0-0 Apresentação: 09/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Texto: Acrescente-se ao parágrafo único do art. 7° o seguinte inciso 

VI: 
"Art. 7°- .... 
Parágrafo único - .... 
VI - as suplementações de dotações dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público.". 
============================================== 
Emenda: 1951/0-8 Apresentação: 09/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Texto: Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de 

crédito para o refinanciamento da dívida pública estadual.". 
============================================== 
Emenda: 1952/0-6 Apresentação: 09/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
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Texto: Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à realocação 

de atividades e programas e à transposição de dotações 
orçamentárias em decorrência de leis delegadas promulgadas até 31 
de janeiro de 2003.". 

============================================== 
Emenda: 1953/0-4 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário - custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PFL 
Valor: R$50.000,00 
============================================== 
Emenda: 1954/0-2 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário - capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PFL 
Valor: R$352.900,00 
============================================== 
Emenda: 1955/0-0 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): - FINO 
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- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): -

Pró-Indústria R$2.486.000,00 
-Reserva de Contingência R$217.000,00 
PFL 
Valor: R$2.703.000,00 
============================================== 
Emenda: 1956/0-9 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PFL 
Valor: R$24.000,00 
============================================== 
Emenda: 1957/0-7 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PFL 
Valor: R$170.000,00 
============================================== 
Emenda: 1958/0-5 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: OER/MG 
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura em municípios 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
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PFL 
Valor: R$200.1 00,00 
============================================== 
Emenda: 1959/0-3 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário -custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PL 
Valor: R$75.000,00 
============================================== 
Emenda: 1960/0-7 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário- capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PL 
Valor: R$75.000,00 
============================================== 
Emenda: 1961/0-5 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): 

Reserva de Contingência 
PL 
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Valor: R$325.000,00 
============================================== 
Emenda: 1962/0-3 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s):- FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): -

Pró-Indústria R$3.608.000,00 
- Reserva de Contingência R$217.000,00 
PL 
Valor: R$3.825.000,00 
============================================== 
Ernenda: 1963/0-1 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PL 
Valor: R$1 00.000,00 
============================================== 
Emenda: 1964/0-0 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PL 
Valor: R$150.000,00 
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============================================== 
Emenda: 1965/0-8 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura em municípios 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PL 
Valor: R$450.000,00 
============================================== 
Emenda: 1966/0-6 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário - custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PMDB 
Valor: R$1 0.000,00 
============================================== 
Emenda: 1967/0-4 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário -capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PMDB 
Valor: R$20.000,00 
============================================== 
Emenda: 1968/0-2 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 



953 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: 

Pela aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): 

Reserva de Contingência 
PMOB 
Valor: R$1 00.000,00 
============================================== 
Emenda: 1969/0-0 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): - FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): -

Pró-Indústria R$4.393.000,00 
- Reserva de Contingência R$217.000,00 
PMOB 
Valor: R$4.610.000,00 
============================================== 
Emenda: 1970/0-4 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assestencial - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PMOB 
Valor: R$1.520.000,00 
============================================== 
Emenda: 1971/0-2 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 



954 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: 

Pela aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: OER/MG 
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura em municípios 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PMOB 
Valor: R$240.000,00 
============================================== 
Emenda: 1972/0-0 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário - custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PTB 
Valor: R$300.000,00 
============================================== 
Emenda: 1973/0-9 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 

Reserva de Contingência 
PTB 
Valor: R$300.000,00 
============================================== 
Emenda: 197 4/0-7 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 



955 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Governo e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): - FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): -

FINO R$2.583.000,00 
- Reserva de Contingência R$217.000,00 
PTB 
Valor: R$2.800.000,00 
============================================== 
Emenda: 1975/0-5 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação fisica da rede assistencial - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PTB 
Valor: R$1.1 00.000,00 
============================================== 
Emenda: 1976/0-3 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário- custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PDT 
Valor: R$230.000,00 
============================================== 
Emenda: 1977/0-1 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 



956 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário - capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PDT 
Valor: R$95.000,00 
============================================== 
Emenda: 1978/0-0 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): - FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): -

FIND R$1.428.000,00 
- Reserva de Contingência R$217.000,00 
PDT 
Valor: R$1.645.000,00 
============================================== 
Emenda: 1979/0-8 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PDT 
Valor: R$145.000,00 
============================================== 
Emenda: 1980/0-1 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 



Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 

Y57 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 

POT 
Valor: R$785.000,00 
============================================== 
Emenda: 1981/0-0 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: OER/MG 
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura em municípios 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
POT 
Valor: R$100.000,00 
============================================== 
Emenda: 1982/0-8 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): 

Reserva de Contingência 
PSO 
Valor: R$1 00.000,00 
============================================== 
Emenda: 1983/0-6 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -capital 



Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): - FINO 
- Reserva de Contingência 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): -
Pró-Indústria R$683.000,00 

- Reserva de Contingência R$217.000,00 
PSO 
Valor: R$900.000,00 
============================================== 
Emenda: 1984/0-4 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): - FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): 

Pró-Indústria R$2.783.000,00 
-Reserva de Contingência R$217.000,00 
PPB 
Valor: R$3.000.000,00 
============================================== 
Emenda: 1985/0-2 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s):- FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): 

Pró-Indústria R$3.783.000,00 
-Reserva de Contingência R$217.000,00 
PSOB 
Valor: R$4.000.000,00 
============================================== 
Emenda: 1986/0-0 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 



Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: 
Pela aprovação 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura em municipios 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 

PSDB 
Valor: R$500.000,00 
============================================== 
Emenda: 1987/0-9 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 

Reserva de Contingência 
PT 
Valor: R$262.000,00 
============================================== 
Emenda: 1988/0-7 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): - FIND 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): -

Pró-Indústria R$1.981.000,00 
- Reserva de Contingência R$217.000,00 
PT 
Valor: R$2.198.000,00 
============================================== 
Emenda: 1989/0-5 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 



960 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: 

Pela aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial -capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PT 
Valor: R$210.000,00 
============================================== 
Emenda: 1990/0-9 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário - custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PT 
Valor: R$230.000,00 
============================================== 
Emenda: 1991/0-7 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário - capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PT 
Valor: R$100.000,00 
============================================== 
Emenda: 1992/0-5 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 

-· ---·---------------------------------------



Y6\ 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Governo e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s):- FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): -

Pró-Indústria R$174.000,00 
- Reserva de Contingência R$226.000,00 
PMN 
Valor: R$400.000,00 
============================================== 
Emenda: 1993/0-3 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitár'1o - capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PMN 
Valor: R$100.000,00 
============================================== 
Emenda: 1994/0-1 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): - FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): -

Pró-Indústria R$993.000,00 
- Reserva de Contingência R$217.000,00 
PPS 
Valor: R$1.21 0.000,00 
============================================== 



962 
Emenda: 1995/0-0 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PPS 
Valor: R$20.000,00 
============================================== 
Emenda: 1996/0-8 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário- capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PPS 
Valor: R$70.000,00 
============================================== 
Emenda: 1997/0-6 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo 

e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s):- FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): -

Pró-Indústria R$1.531.000,00 
-Reserva de Contingência R$217.000,00 
PSB 
Valor: R$1.748.000,00 
============================================== 



Emenda: 1998/0-4 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: OER/MG 
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura em municípios 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PSB 
Valor: R$80.000,00 
============================================== 
Emenda: 1999/0-2 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário - custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PSB 
Valor: R$1 0.000,00 
============================================== 
Emenda: 2000/0-1 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo 

e de desenvolvimento comunitário- capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
PSB 
Valor: R$662.000,00 
============================================== 
Emenda: 2001/0-0 Apresentação: 12/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 



aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UNIMONTES 
Objeto do Gasto: Implantação de campus universitário. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 

PPS 
Valor: R$200.000,00 
============================================== 
Emenda: 2002/0-8 Apresentação: 16/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG 
Objeto do Gasto: Construção dos campi universitários. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-

lndústria 
Valor: R$7.700.000,00 
============================================== 
Emenda: 2003/0-6 Apresentação: 16/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Implantação e pavimentação dos acessos dos 231 

municípios ainda não ligados às rodovias por asfalto. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-

lndústria 
Valor: R$231.000,00 
============================================== 
Emenda: 2004/0-4 Apresentação: 16/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Teófilo Otoni 
Objeto do Gasto: Construção e equipamentos para centro de 

recuperação de menor infrator no município. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 

Proe-lndústria 
Valor: R$50.000,00 
============================================== 
Emenda: 2005/0-2 Apresentação: 16/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Apoio à infra-estrutura de transporte para o 

turismo: melhoramento e pavimentação de rodovia - trecho Mato 
Verde/Santo Antônio do Retiro/Montezuma - 70km. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
Valor: R$10.000,00 
============================================== 
Emenda: 2006/0-0 Apresentação: 16/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Melhoramento e pavimentação de rodovias 

trecho Entre Rios de Minas/Desterro de Entre Rios/Passa Tempo 
59km. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
Valor: R$1 0.000,00 
============================================== 
Emenda: 2007/0-9 Apresentação: 16/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Melhoramento e pavimentação de rodovias -

trecho Água Boa/Malacacheta - 50km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
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Valor: R$10.000,00 
============================================== 
Emenda: 2008/0-7 Apresentação: 16/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Melhoramento e pavimentação de rodovias -

trecho Riacho dos Machados/Porteirinha - 29km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
Valor: R$1 0.000,00 
============================================== 
Emenda: 2009/0-5 Apresentação: 16/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Melhoramento e pavimentação de rodovias -

trecho Unaí!Cabeceira Grande - Divisa MG/GO- 55km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
Valor: R$1 0.000,00 
============================================== 
Emenda: 201 0/0-9 Apresentação: 16/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Melhoramento e pavimentação de rodovias -

trecho Cabeceira da Mata/Farofão (Buritis) - 27km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
Valor: R$1 0.000,00 
============================================== 
Emenda: 2011/0-7 Apresentação: 16/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 
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aprovação 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Melhoramento e pavimentação de rodovias -

trecho Arinos/Urucuia/São Francisco- 178km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-

Indústria 
Valor: R$1 0.000,00 
============================================== 
Emenda: 2012/0-5 Apresentação: 17/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Adequação da despesa de pessoal. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-

lndústria 
Valor: R$11.000.000,00 
============================================== 
Emenda: 2013/0-3 Apresentação: 17/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Construção, reforma, ampliação, aquisição de 

equipamentos e suprimentos de postos de saúde, hospitais municipais 
e demais entidades de prestação serviços em ações e serviços 
públicos de saúde. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Fundo Estadual de Saúde 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 

Coordenação, Assessorramento e Supervisão das Ações de 
Promoção da Saúde. 4.4.40.1 0.1 

Valor: R$13.600.000,00 
============================================== 
Emenda: 2014/0-1 Apresentação: 17/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
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Texto: Dê-se ao art. se a seguinte redação: 
"Art. se - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 

pelo Estado estima as fontes e fixa os investimentos em 
R$2.232.229.171 ,00 (dois bilhões, duzentos e trinta e dois milhões, 
duzentos e vinte e nove mil cento e setenta e um reais).". 
~~============================================ 

Emenda: 201S/O-O Apresentação: 17/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da 

Educação 
Objeto do Gasto: Construção, ampliação reforma e aquisição de 

equipamentos e suprimentos para escolas estaduais e municipais. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-

lndústria 
Valor: R$4.730.000,00 
============================================== 
Emenda: 2016/0-8 Apresentação: 17/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em municípios 

pavimentação de vias públicas. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Tribunal de Contas do 

Estado 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 

Direção Administrativa 3.3.90.1 0.1 
Valor: R$S.OOO.OOO,OO 
============================================== 
Emenda: 2017/0-6 Apresentação: 17/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Construção, melhoramento e pavimentação de 

rodovias. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 

Proe-lndústria 
Valor: R$9.300.000,00 
============================================== 
Emenda: 2018/0-4 Apresentação: 17/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em municípios. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-

lndústria 
Valor: R$6.900.000,00 
============================================== 
Emenda: 2019/0-2 Apresentação: 17/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: COPASA 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico e esgotamento 

sanitário nos municípios. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Tribunal de Contas do 

Estado 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 

Direção Administrativa 
3.3.90.1 0.1 - R$8.000.000,00 
4.4.90.1 0.1 - R$2.000.000,00 
Valor: R$1 0.000.000,00 
============================================== 
Emenda: 2020/0-6 Apresentação: 17/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: HEMOMINAS 
Objeto do Gasto: Construção de hemocentros. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): HEMOMINAS 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 

Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados 
3.3.90.1 0.1 
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Valor: R$1.000.000,00 
============================================== 
Emenda: 2021/0-4 Apresentação: 17/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP 
Objeto do Gasto: Construção e reforma de unidades do Corpo de 

Bombeiros Militar. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-

lndústria 
Valor: R$400.000,00 
============================================== 
Emenda: 2022/0-2 Apresentação: 17/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Procuradoria Geral de Justiça 
Objeto do Gasto: Promotoria de Justiça - Pessoal. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-

Estruturação 
Valor: R$1 0.000.000,00 
============================================== 
Emenda: 2023/0-0 Apresentação: 17/12/2002 Status: Em análise 
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela 

aprovação 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Procuradoria Geral de Justiça 
Objeto do Gasto: Proventos de inativos e pensionistas. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-

Agroindústria 
Valor: R$7.000.000,00 

PARECER DE TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 2.423/2002 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, do Deputado Miguel Martini, pretende 

declarar de utilidade pública a Casa São Francisco de Assis, com 
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sede no Município de Alienas. 

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça perdido o prazo para 
examinar preliminarmente a matéria, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Casa São Francisco de Assis presta relevantes serviços à 

coletividade, uma vez que desenvolve, gratuitamente, múltiplas ações 
na área de assistência social, como amparo a adolescentes e crianças 
carentes, visando satisfazer suas necessidades básicas de formação 
moral, intelectual e promoção humana. 

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição, 
durante mais de dois anos, a faz merecedora do título declaratório de 
utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 

2.423/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 
2.436/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Antõnio Júlio, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Divinésia, com sede nesse município. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vem agora a este colegiado para 
deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno 

Fundamentação 
A APAE de Divinésia tem por finalidade promover medidas que 

visem assegurar o bem-estar e o ajustamento dos excepcionais à 
sociedade e estimular a realização de estudos e pesquisas referentes 
a assuntos que lhes dizem respeito, bem como de programas de 
prevenção das formas de deficiências. 



Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade receba o 
título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
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Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei no 2.436/2002 na forma proposta. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.473/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela é do Deputado Antônio Júlio e tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Desenvolvimento Rural de Malinha - ACODERUM -, com sede no 
Município de Pará de Minas. 

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar 
preliminarmente o projeto, oportunidade em que o considerou jurídico, 
constitucional e legal e apresentou-lhe a Emenda n° 1. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a 
este órgão colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos 
no art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural de Malinha é 

entidade civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade estatutária a 
proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da 
velhice; o combate à fome e à pobreza; a integração de seus 
beneficiários no mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência; a divulgação da cultura e do 
esporte; a proteção ao meio ambiente. 

Por oferecer importantes serviços à comunidade de Pará de Minas, 
desde sua fundação em 1996, nada mais justo que lhe seja prestada 
honraria, como forma de reconhecimento à sua destacada importância 
no âmbito assistencial. 

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

2.473/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 



Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 54/2002 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 
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O Projeto de Lei Complementar n° 54/2002, 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. 

O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
com as quatro emendas que apresentou. Cabe a esta Comissão emitir 
parecer sobre o mérito da proposição. 

Fundamentação 
Conforme demonstrado no parecer da Comissão de Constituição e 

Justiça, a legislação federal determina a criação do Fundo de 
Proteção e Defesa do Consumidor. Esse fundo deve se situar na 
esfera do Ministério Público- MP, em razão das competências que lhe 
foram atribuídas pela Constituição mineira. Nesse sentido, não há 
como avaliar, do ponto de vista administrativo, a conveniência e 
oportunidade de sua instituição. Trata-se de imposição jurídica 
inarredável. 

Por outro lado, por razões elementares, é preciso determinar, 
paralelamente à criação do fundo, que órgão ficará encarregado de 
geri-lo. Do contrário, o fundo não poderia ser operacionalizado. É bom 
dizer, no entanto, que não é necessário criar um novo órgão para 
operar o fundo, podendo-se aproveitar algum já existente na estrutura 
do Ministério Público. Mas, em algumas situações, como a que ora se 
examina, a instituição do órgão, no caso o Conselho Gestor do Fundo, 
é recomendável pelas seguintes razões. 

A tutela do consumidor é uma seara que exige, pela sua 
peculiaridade, o estabelecimento de organismos públicos 
profundamente envolvidos na matéria. Dessa forma, a instituição do 
Conselho tende a fazer com que os recursos do fundo sejam 
(Tlanejados de forma mais especializada e desconcentrada. Isso 
poderá propiciar maior eficiência na gestão e aplicação de tais 
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recursos. 

Ademais, a criação do Conselho Gestor nos moldes propostos pela 
Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, com a presença de 
representantes da sociedade civil, também favorece a eficiência na 
gestão dos recursos do fundo, na medida em que permite ao poder 
público melhor conhecer as demandas sociais. As intervenções no 
ambiente social costumam ser mais eficazes, uma vez que a 
participação popular gera legitimidade e amplia o grau de acatamento 
social das providências e medidas adotadas pela administração 
pública. Com efeito, o resultado da ação administrativa pode ser bem 
melhor nessas condições. 

Vale ressaltar, ainda em relação à matéria, que as emendas 
propostas pela Comissão de Constituição e Justiça aperfeiçoam o 
projeto, sem desnaturá-lo. Por isso, manifestamo-nos inteiramente 
favoráveis a elas. 

Além disso, como o projeto trata de estrutura organizacional, o 
momento é oportuno para se proporem ajustes na coordenação geral 
do Ministério Público. Instituição que vem crescendo em atribuições, o 
Ministério Público deveria ser mais bem dividido nesse âmbito. 
Novamente surge a importância da desconcentração e da 
especialização de funções, imposição da realidade quando os órgãos 
públicos têm ampliadas as suas missões institucionais. 

Por isso, acolhendo as sugestões do próprio Ministério Público, 
apresentamos, a seguir, emendas modificando os arts. 8°, 88 e 89 da 
Lei Complementar no 34, de 12/9/94. Primeiramente, busca-se 
desdobrar a função de Procurador-Geral Adjunto em três, da forma 
seguinte: Procurador-Geral Adjunto Administrativo, Procurador-Geral 
Adjunto Jurídico e Procurador-Geral Adjunto Institucional. Propõe-se 
também mudança no perfil do cargo de Diretor-Geral. Esse cargo 
poderá ser provido tanto por integrantes dos quadros de carreira da 
instituição como por meio de recrutamento amplo. O objetivo, em 
todos os casos, é racionalizar a composição dos órgãos de cúpula do 
Ministério Público estadual. É necessário dizer que as alterações 
propostas não provocam aumento de despesas. 

Finalmente, para sanar dúvidas jurídicas, propõe-se a alteração do 
inciso VI do art. 60 da citada lei complementar, suprimindo-se a 
expressão "e de investigação criminal". 
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Conclusão 

Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei 
Complementar no 54/2002 com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e 5 a 9, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - O art. ao da Lei Complementar no 34, de 12 de setembro de 

1994, passa a ter a seguinte redação: 
'Art. ao - O Procurador-Geral de Justiça será substitu ido, 

automaticamente, em seus afastamentos, ausências e impedimentos 
temporários, sucessivamente, pelo Procurador-Geral de Justiça 
Adjunto Jurídico, pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto 
Administrativo e pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto 
Institucional, observado o disposto no art. a9, § 4°, desta lei.'.". 

EMENDA N° 6 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O inciso VI do art. 60 da Lei Complementar no 34, de 12 de 

setembro de 1994, passa a ter a seguinte redação: 
'Art. 60- ................................................ . 
VI- Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado.'.". 

EMENDA N° 7 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. a7 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro 

de 1994, passa a ter a seguinte redação: 
'Art. a7 - O cargo de Diretor-Geral será provido por servidor ativo 

pertencente aos quadros específicos de provimento efetivo ou de 
recrutamento amplo, que tenha formação superior compatível com as 
funções inerentes ao cargo.'.". 

EMENDA No a 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. aa da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro 

de 1994, passa a ter a seguinte redação: 
'Art. aa - São órgãos de assessoramento do Procurador-Geral de 

Justiça: 
I -as Procuradorias-Gerais de Justiça Adjuntas; 
li - o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça; 
111- a Secretaria-Geral; 



IV- a Assessoria Especial.'.". 
EMENDA N° 9 

Acrescente-se onde convier: 
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"Art. .... - O art. 89 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro 
de 1994, passa a ter a seguinte redação: 

'Art. 89 - Os Procuradores-Gerais de Justiça Adjuntos, em número 
de três, são de livre escolha do Procurador-Geral de Justiça. 

§ 1 o - Compete ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico: 
I - substituir o Procurador-Geral de Justiça em suas faltas; 
11 - exercer, por delegação, a coordenação da Assessoria Especial 

do Procurador-Geral de Justiça; 
111 - coordenar o recebimento dos processos oriundos dos Tribunais 

e a sua distribuição entre os Procuradores de Justiça com atuação 
nos respectivos colegiados, observada sua classificação ou 
designação; 

IV - remeter, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério 
Público relatório dos processos recebidos e dos pareceres emitidos 
pelos Procuradores de Justiça que atuam nos Tribunais; 

V - elaborar, anualmente, o relatório geral do movimento processual 
e o dos trabalhos realizados pela Assessoria Especial e remetê-los ao 
Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério 
Público; ' 

VI - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou 
delegadas. 

§ 2° Compete ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto 
Administrativo: 

I - substituir o Procurador-Geral na falta do Procurador-Geral de 
Justiça Adjunto Jurídico; 

11 - assistir o Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas 
funções administrativas e legislativas; 

111- executar a política administrativa da instituição; 
IV - elaborar anteprojetos de lei sobre matéria de interesse do 

Ministério Público, acompanhando sua tramitação; 
V - coordenar a elaboração de proposta orçamentária do Ministério 

Público e encaminhá-la ao Procurador-Geral; 
VI - supervisionar as atividades administrativas que envolvam 

membros do Ministério Público; 
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VIl- exercer atribuições administrativas que lhe sejam delegadas, 

conforme o art. 18, XX, desta lei. 
§ 3°- Compete ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional: 
I - substituir o Procurador-Geral na falta dos Procuradores-Gerais de 

Justiça Adjuntos Jurídico e Administrativo; 
li- assistir o Procurador-Geral no desempenho de suas funções; 
111 - auxiliar o Procurador-Geral na promoção da integração dos 

órgãos de execução do Ministério Público, para estabelecimento da 
atuação institucional; 

IV - promover a cooperação entre o Ministério Público e as 
entidades relacionadas com as atividades penal e não criminal; 

V - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou 
delegadas. 

§ 4° - Na hipótese de vacância, impedimento, afastamento ou 
ausência dos Procuradores-Gerais de Justiça Adjuntos, o Procurador-
Geral de Justiça será substituído temporariamente pelo Procurador de 
Justiça mais antigo na instância.'.". 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Rogério 

Correia- Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 55/2002 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei 

complementar 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. 

A matéria foi, preliminarmente, analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 a 4, que 
apresentou. Vem agora a esta Comissão para receber parecer de 
mérito, nos termos do art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei Complementar no 55/2002 institui o Fundo Especial 

do Ministério Público de Minas Gerais - FUNEMP -, com a finalidade 
de assegurar recursos para a expansão e o aperfeiçoamento das 
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atividades da instituição, visando a seu aprimoramento e 
ampliação, provendo recursos especialmente, para a modernização 
administrativa do Ministério Público, o desenvolvimento de programas 
internos, o aperfeiçoamento de servidores e membros da instituição e 
a aquisição de materiais permanentes. 

A Comissão de Constituição e Justiça, invocando o principio da 
razoabilidade, questionou as finalidades do FUNEMP, argumentando 
que seus objetivos são extremamente amplos e que deveriam ser 
atingidos, em tese, com as dotações orçamentárias da instituição 
consignadas na lei orçamentária anual. Com efeito, fundos especiais 
devem ser criados somente em casos excepcionais, e suas 
finalidades devem ser bem delineadas na lei criadora do fundo. Por 
esse motivo, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a 
Emenda no 1, alterando a redação do art. 1 o da proposição. De acordo 
com o texto da emenda, o FUNEMP terá a finalidade de assegurar 
recursos obtidos mediante convênios, para o aperfeiçoamento das 
atividades institucionais do Ministério Público constantes no art. 129 
da Constituição da República, notadamente para o reaparelhamento e 
a modernização da instituição com vistas ao combate ao crime 
organizado e à proteção dos patrimônios público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

É fato notório a ampliação das atividades do Ministério Público e sua 
atuação em questões de grande relevo para a sociedade. A instituição 
celebra inúmeros convênios, principalmente com órgãos federais, 
como a Secretaria Nacional Antidrogas, por exemplo, para atuar no 
combate ao narcotráfico. Alguns desses convênios exigem, como 
condição para o repasse de recursos, que estes sejam depositados 
em um fundo próprio. Assim, consideramos que a instituição do 
FUNEMP facilitará a celebração de convênios pelo Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, os quais promoverão o reaparelhamento 
e a modernização da instituição, principalmente no combate ao crime 
organizado, o que, obviamente, beneficiará toda a sociedade mineira, 
que clama pelo aprimoramento da segurança pública no Estado. 

Lembramos que os Poderes, inclusive o Ministério Público, tendo em 
vista o "status" de Poder que lhe conferiu a Constituição da República 
de 1988, podem gerir fundos próprios, como podemos deduzir do art. 
165, § 5°, I, da Constituição da República, o qual determina que a lei 
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orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos 
Poderes da União e a seus fundos, e do art. 127, § 3°, o qual dispõe 
que o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro 
dos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

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

Complementar no 55/2002 com as Emendas nos 1 a 4, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Rogério 

Correia - Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.202/2002 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição em exame, do Deputado Pastor George, dispõe sobre 
curso preparatório, nas instituições púbicas estaduais de ensino 
médio, para ingresso no ensino superior. 

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou requerimento para 
que a proposição fosse baixada em diligência à Secretaria de Estado 
da Educação, a qual se manifestou sobre a matéria por meio do Ofício 
no 759/2002, publicado em 3/8/2002. A referida Comissão perdeu 
prazo para emitir parecer. 

Vem a proposição agora a esta Comissão para receber parecer 
quanto ao mérito, em cumprimento do disposto no art. 188, c/c o art. 
102, VI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise pretende incumbir ao poder público a 

oferta de cursos preparatórios para processos seletivos em 
instituições de ensino superior, a serem realizados nas escolas de 
ensino médio e nos Centros Estaduais de Educação Continuada -
CESECs. 

Questionada sobre a matéria, em diligência requerida pela 
Comissão de Constituição e Justiça, a Secretaria de Estado da 
Educação manifestou-se contrariamente à implementação das 
medidas contidas no projeto de lei, considerando-as inexeqüíveis no 
âmbito do sistema estadual de ensino. 

Primeiramente, há que se compreender o papel dos Estados 
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membros na promoção da educação, como determinado pelas 
Constituições Federal e Estadual bem como pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Nos fundamentos constitucional e legal, 
definem-se as principais metas do Estado no que se refere à 
educação: assegurar o ensino fundamental, gratuito e obrigatório, e 
oferecer, com prioridade, o ensino médio. Conforme a LDB, o Estado 
deve ainda elaborar suas políticas educacionais em conformidade 
com as diretrizes e os planos nacionais de educação. Um dos 
objetivos traçados pelo Plano Nacional de Educação, aprovado pela 
Lei no 10.172, de 9/1/2001, para a década de sua vigência é garantir 
que os Estados invistam prioritariamente na garantia da progressiva 
universalização do ensino médio, aprimorando sua qualidade e 
reduzindo os índices de distorção entre idade e série. Também 
estabelece o Plano que o Estado deverá, no prazo de dez anos, uma 
vez universalizado e regularizado o fluxo de alunos do ensino 
fundamental, oferecer vagas para atender a 100% da demanda pelo 
ensino médio. 

Os dados do censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais- INEP- revelam uma evolução de 
quase 380% nas matrículas no ensino médio no Estado, no período 
de 1991 a 2001, o que significa um enorme avanço rumo à 
universalização desse nível de ensino. No entanto, há muito ainda 
para realizar, tanto no que se refere ao incremento de vagas quanto à 
melhoria da qualidade do ensino, além de demandas urgentes como a 
redução da taxa de abandono, que chegou a 17% em 2001, e a 
correção da distorção idade-série, que atinge em média 55% dos 
alunos. 

Em suma, o Estado deverá continuar envidando esforços que 
garantam o cumprimento efetivo de suas atribuições previstas nas 
diretrizes nacionais de educação. Nesse sentido, não parece oportuno 
determinar de forma imperativa que o Estado ofereça cursos 
preparatórios para o vestibular, quando essa oferta não caracteriza 
prioridade como política educacional. Além disso, essa espécie de 
curso não pode integrar o sistema de ensino, pois não configura um 
nível ou modalidade de educação definido pela LDB. Os cursos 
preparatórios para ingresso no ensino superior caracterizam-se por 
constituir uma revisão dos conteúdos curriculares do nível médio de 
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ensino, e sua oferta como curso gratuito ou a baixo custo tem se 
reservado à iniciativa de universidades ou organizações não 
governamentais. Mesmo os cursos que serão implementados pelo 
Ministério da Educação têm alcance restrito e se baseiam em 
parcerias com ONGs e trabalho voluntário, não integrando o sistema 
de ensino oficial. 

Dessa forma, sugerimos, por meio da Emenda no 1, que o projeto 
ora em análise tenha a forma de autorização legislativa, facultando ao 
Poder Executivo a decisão de implementar as medidas contidas na 
proposição conforme a disponibilidade de recursos humanos e 
materiais. Recomendamos também que seja suprimida do texto do art. 
1 o a expressão "nas instituições públicas estaduais de ensino médio e 
nos Centros Estaduais de Educação Continuada - CESECs", pois 
caberá à Secretaria da Educação, como órgão responsável pela 
organização da rede de ensino, definir o local onde poderão ser 
ofertados os cursos. É oportuno lembrar que os CESECs já funcionam 
com sua máxima capacidade e não podem disponibilizar professores 
e espaço físico para a implementação de uma modalidade de ensino 
diversa daquela que é ministrada, visto que os conteúdos curriculares 
desenvolvidos nesses centros não são específicos para o vestibular, e 
sim adequados à faixa etária dos alunos e aos ciclos de 
desenvolvimento humano em seus vários aspectos. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de 

Lei n° 2.202/2002 com a Emenda n° 1, que apresentamos a seguir. 
EMENDA ND 1 

O "caput" do art. 1 o passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer aos alunos 

concluintes do ensino médio na rede estadual curso preparatório de 
ingresso no ensino superior.". 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.431/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 2.431/2002, do Governador do Estado, visa a 
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instituir o Sistema Mineiro de Educação. 

Publicada em 31/10/2002, no "Diário do Legislativo", foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. Vem a matéria a esta Comissão para 
análise dos aspectos relativos a sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe, que visa a instituir o Sistema Mineiro de 

Educação, está acompanhado de ampla exposição de motivos, na 
qual se relata o processo democrático de sua elaboração, que 
incorporou as propostas aprovadas no 2° Fórum Mineiro de Educação. 

O Legislativo mineiro já percebeu, há muito, que, na elaboração da 
lei, é importante a participação daqueles que, em última instância, 
sofrerão os seus efeitos. Desse modo, amplia-se a legitimidade da 
norma, propiciando-lhe melhores condições para sua efetiva 
aplicação. O fato de essa proposição ter sido formulada em fórum 
democrático, com a participação dos interessados, não reduz, mas 
aumenta, a responsabilidade desta Casa Legislativa, que deve discutir 
a proposição em seus diversos aspectos, tanto os que se referem ao 
mérito, como os que concernem à juridicidade, à constitucionalidade e 
à legalidade da matéria. É com esse enfoque que emitimos este 
parecer, buscando informar os demais membros desta Casa 
Legislativa e o povo mineiro da importância da proposição e das 
inovações nela contidas, bem como sugerir ajustes pontuais visando a 
assegurar a plena harmonia da norma com o ordenamento jurídico em 
vigor. 

Dada a complexidade do tema e a extensão do parecer, o texto será 
dividido em tópicos. Primeiramente, situa-se a matéria no sistema 
federativo, a seguir faz-se o reconhecimento de características gerais 
do projeto, e, por fim, a análise de títulos da proposição, sempre que 
se verificarem pontos merecedores de consideração. 

Competências legislativa e administrativa em matéria educacional 
Compete à União legislar privativamente sobre as diretrizes e bases 

da educação, nos termos do inciso XXIV do art. 22 da Constituição da 
República; contudo, estabelece o art. 24, XI, da Lei Maior que 
compete concorrentemente à União e aos Estados legislar sobre 
educação, desporto, ensino e cultura. Nestes termos, a União definirá 
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as normas gerais, podendo o Estado complementar a legislação 
federal. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 
9.394, de 20/12/96, que estabelece a organização da educação 
brasileira. 

Vale, ainda, destacar que o constituinte derivado, por meio da 
Emenda à Constituição n° 14, de 1996, estabeleceu as linhas gerais 
da responsabilidade dos Estados e dos municípios, ao conferir a 
seguinte redação aos §§ 2° e 3° do art. 211 da Constituição da 
República: 

"Art. 211 - ............................................ .. 
§ 2° - Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental 

e na educação infantil. 
§ 3° - Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e médio". 
Características gerais do projeto 
Antes de se efetuar uma análise pontual do projeto, é preciso 

apontar alguns aspectos que são determinantes na sua feição. A 
proposição, em grande medida, reproduz o conteúdo da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - e, embora não 
represente uma inovação na ordem legal, não pode ser considerada 
antijurídica, porque assegura uma coerência à ordem jurídica estadual 
que disciplina a política estadual. É o que acontece, por exemplo, 
quando a Constituição Estadual reproduz a Federal em matérias em 
que aquela não poderia dispor de forma diferente. Não pode, por 
evidente, a lei estadual dispor de forma diferente do que estabelece a 
LDB. 

Um segundo aspecto diz respeito à opção pela introdução de 
dispositivos que mais refletem uma concepção de educação do que 
estabelecem um comando normativo, como, por exemplo, o art. 46, 
segundo o qual "todos os educandos têm capacidade de aprender, de 
formas e em ritmos diferentes". Acaso a ausência dessa norma altera 
o ritmo de aprendizagem dos alunos ou a sua existência assegura o 
respeito dos professores pela diferença dos processos de 
aprendizagem de cada aluno? Trata-se, em última instância, de opção 
política acerca de um modelo de ordem jurídica. Embora essa opção 
mereça o nosso respeito, não nos esquivamos do dever de alertar 
para o fato de que a repetição em âmbito estadual de normas federais 
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e a introdução de dispositivos sem significado normativo podem 
reduzir a efetividade daqueles que realmente interessam e que de fato 
impulsionam mudanças na educação mineira. 

Por fim, observa-se que, apesar de adotar conceitos que 
acompanham o eixo de flexibilização da LDB, em determinados 
pontos a proposição incorpora matérias que, à luz do modelo 
normativo nacional, não devem constar em lei. O art. 52, por exemplo, 
define os temas que "funcionarão como eixos integradores do projeto 
político-pedagógico da escola", embora, no âmbito nacional, tal 
matéria esteja fixada por norma do Conselho Nacional de Educação. 
Se, no futuro, se perceber a necessidade de incluir novo tema ou 
retirar qualquer um deles, a matéria terá que passar pelo processo 
legislativo. 

Do Direito à Educação e do Dever de Educar 
O Título 111 é dedicado ao tema do direito à educação e do dever de 

educar. Seu primeiro dispositivo reproduz, com uma pequena 
diferença, o art. 5° da LDB, que dispõe: 

"Art. 5°- O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação 
comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 
legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder 
Público para exigi-lo." (Grifo nosso.) 

A diferença introduzida pelo art. 3° da proposição em tela reside na 
substituição da expressão "ensino fundamental" por "educação 
básica". A educação básica é composta, nos termos do art. 21, I, da 
LDB, "pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio". 
Ressalte-se que a educação infantil é destinada a crianças de até 6 
anos, e o ensino fundamental, oferecido aos jovens de 7 a 14 anos, 
seguido pelo ensino médio, que tem duração de 3 anos. Esclareça-se 
que, de acordo com o art. 208 da Constituição da República, o ensino 
fundamental é obrigatório e gratuito, devendo o Estado oferecer a 
progressiva universalização do ensino médio. Por outro lado, como já 
se afirmou neste parecer, o ensino infantil é obrigação do município. 
Ora, desde já se deve reconhecer que o Estado não pode definir que 
determinado serviço é direito subjetivo se não é ele o responsável 
pela oferta. 

Em relação ao ensino médio, verifica-se que o constituinte 
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reconheceu que o Estado não poderia oferecer, de plano, esse 
nível escolar para todos os interessados, pois precisava promover sua 
progressiva universalização, o que, de fato, vem acontecendo. A 
questão é saber se, passado um mês da promulgação da lei (em 
virtude da "vacatio legis" estabelecida pelo art. 130 da proposição), 
terá o Estado condições de oferecer vagas no ensino médio 
suficientes para atender toda a demanda, de forma a poder 
reconhecer esse nível de escolaridade como direito subjetivo. Se o 
constituinte reconheceu, em virtude de situação factual da época, que 
não poderia enquadrar o ensino médio como direito subjetivo, não 
pode o legislador estadual desconhecer a sua realidade ao definir 
normas sobre a matéria. Se a demanda já se encontra plenamente 
atendida, pode-se dizer que o ensino médio é direito subjetivo, 
colocando-se um obstáculo à eventual pretensão do Estado em 
reduzir a oferta. Como a proposição foi encaminhada pelo Poder 
Executivo, pode-se supor que exista a capacidade para atender toda a 
demanda relativa a esse nível de ensino. Por isso, apresentamos a 
Emenda n° 1, para definir como direito subjetivo apenas o ensino 
fundamental e o médio. 

O art. 7° da proposição reproduz, em parte, o art. 208 da 
Constituição Federal. No entanto, os contextos normativos dos 
dispositivos possibilitam entendimentos diferentes da palavra 
"Estado". Naquele dispositivo constitucional, tal palavra significa poder 
público; já na proposição em exame pode significar o ente federativo, 
pois, afinal, é com este sentido que ela é utilizada no artigo seguinte. 
Apresentamos a Emenda n° 2 para sanar tal vício. 

Com o objetivo de tornar o ensino médio um direito subjetivo, o art. 
8° da proposição, ao reproduzir o art. 1 O da LDB, promoveu pequena 
alteração no inciso VI: enquanto a lei nacional estabelece que o 
Estado oferecerá o ensino médio, a proposição estadual dispõe que 
ele assegurará esse nível de ensino. Muito já se discutiu, em torno da 
LDB, sobre a diferença de assegurar e oferecer, estando o primeiro 
verbo associado precisamente ao direito subjetivo e à obrigatoriedade 
da freqüência. 

Da Organização da Educação Mineira 
O Título IV versa sobre a organização da educação mineira, 

trazendo inovações significativas, como, por exemplo, a constituição 
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de um sistema de ensino não apenas composto por órgãos e 
entidades da administração pública estadual, mas aberto à 
participação dos municípios, constituindo um único sistema, nos 
termos do parágrafo único do art. 11 da LDB: 

"Art. 11 - ...................................................... . 
"Parágrafo único - Os Municípios poderão optar, ainda, por se 

integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema 
único de educação básica". 

Por isto, é correta a proposta de se estabelecer, no art. 19 da 
proposição, que "os municípios poderão optar por se integrar ao 
Sistema Mineiro de Educação". A opção depende de lei, porque não é 
uma decisão meramente administrativa, mas diz respeito à autonomia 
administrativa do município. Merece, contudo, reparo o § 4° do 
mencionado artigo, omisso em um aspecto. O referido dispositivo 
determina que o município que se integrar ao Sistema Mineiro de 
Educação e ainda não tiver aprovado o seu Plano Municipal de 
Educação terá o prazo de um ano para apresentá-lo aos órgãos 
estaduais. E como ficam os municípios que já aprovaram os seus 
Planos? Parece-nos que o comando deve ser dirigido a todos os 
municípios que fizerem a referida opção, independentemente de já 
terem aprovado o Plano Municipal de Educação. Eis o sentido da 
Emenda no 3. 

Vejamos, então, os órgãos e as entidades que compõem o Sistema 
Mineiro de Educação. A matéria encontra-se disciplinada no art. 1 O da 
proposição, que, em parte, reproduz o art. 18 da LDB. O sistema 
mineiro de educação será composto pelas instituições de ensino 
mantidas pelo poder público estadual, pelas instituições de educação 
criadas ou mantidas pelo poder público municipal, pelas instituições 
que ministrem o ensino fundamental e o ensino médio, criadas e 
mantidas pela iniciativa privada, pelos órgãos de educação estaduais 
e dos sistemas municipais de ensino que optarem por se integrar ao 
Sistema Mineiro de Educação. 

O parágrafo único do art. 1 O especifica os demais órgãos que 
compõe o Sistema Mineiro, merecendo pequeno reparo. Ao lado dos 
órgãos, menciona o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação 
Pública e o Projeto Decenal. Estes, todavia, não são órgãos, mas 
instrumentos de planejamento da política educacional, tendo natureza 
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jurídica distinta das demais instituições mencionadas no 
dispositivo. Assim, por motivo de técnica legislativa, propomos a 
supressão dos itens 5 e 6. 

Ainda sobre o art. 1 O da proposição, deve-se considerar a existência 
de uma controvérsia que já envolve os Tribunais acerca da 
constitucionalidade do inciso li do § 1 o do art. 82 da Constituição do 
Estado, que manteve sob a supervisão do sistema estadual 
instituições de ensino superior que, na forma do mencionado 
dispositivo, optaram por extinguir o vínculo com o poder público 
estadual. O Ministério Público Federal propôs ação direta de 
inconstitucionalidade contra o mencionado dispositivo da Carta 
mineira, tendo o STF indeferido a liminar. Tais instituições continuam, 
pois, vinculadas ao Conselho Estadual, integrando, portanto, o 
sistema mineiro, ainda que a matéria esteja "sub judice". Aliás, o art. 
75 da proposição já menciona estas instituições como integrantes do 
Sistema Mineiro de Educação, de forma que devem compor o rol do 
art. 1 O. Este é propósito da Emenda no 4. 

Sobre a Secretaria de Educação, dispõe o projeto que é de sua 
competência "coordenar, executar, administrar e supervisionar as 
ações político-administrativistas relacionadas à política educacional do 
Estado, inclusive dando cumprimento às decisões do Conselho 
Estadual de Educação e às propostas do Plano Mineiro de Educação 
aprovadas pelo Fórum Mineiro de Educação, na forma da lei". 
Esclareça-se que, em nosso ordenamento jurídico constitucional, não 
se pode conceber a subordinação da Secretaria seja ao Conselho, 
seja ao Fórum, porque, segundo a Constituição do Estado, compete 
privativamente ao Governador "exercer, com o auxílio dos Secretários 
de Estado, a direção superior do Poder Executivo" (art. 90, 11). Merece, 
pois, reparo o referido dispositivo, para que fique clara a função da 
Secretaria, o que se faz por meio da Emenda no 5. 

Sobre o Conselho Estadual de Educação, a proposição traz quatro 
artigos (22 a 25). Estabelece a proporcionalidade entre o número de 
representantes da sociedade civil organizada, dos profissionais da 
educação e do Governo e reduz o mandato dos conselheiros para 
dois anos. A regulamentação da lei definirá como as entidades da 
sociedade civil participarão da escolha de seus representantes, não se 
esquecendo de que, seja qual for o critério de escolha do conselheiro, 
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esta dependerá da aprovação da Assembléia Legislativa, nos 
termos do inciso XXIII do art. 64 da Constituição do Estado. O 
Conselho é regido por legislação específica, a Lei Delegada no 31, de 
1985. A técnica legislativa recomenda que as disposições sobre 
determinado órgão devem constar de um mesmo diploma legal, razão 
pela qual sugerimos introduzirem-se naquela lei as inovações 
pretendidas, deixando a indicação de que continua a reger-se por 
legislação específica, a referida lei delegada, aspecto que deve estar 
claro para o intérprete da lei que se originar da proposição em tela. 
Visando a harmonizar ambos os diplomas legais, convém introduzir 
naquela lei a inovação proposta pelo projeto, por meio de dispositivo 
nas disposições finais da proposição. Nesse caso, torna-se 
desnecessário a manutenção dos art. 24 e 25. O art. 23 reproduz o 
art. 206 da Constituição do Estado, com uma impropriedade: não pode 
o Conselho Estadual baixar normas para os sistemas municipais de 
ensino. Por isso, apresentamos as Emendas n°5 6 a 11, 

Da gestão democrática da escola 
A regulamentação da gestão democrática da escola, objeto do Título 

VI da proposição, merece atenção redobrada desta Comissão, pois se 
trata de matéria complexa e controvertida. Por exemplo, não nos 
parece que possa a lei determinar que "a escola participará de forma 
efetiva dos pleitos da comunidade em que se inserir" (art. 36), sendo 
mais adequado deixar que a escola defina os pleitos de que 
participará, tendo em vista a autonomia didática e administrativa 
estabelecida pelo art. 15 da LDB. A lei abre canais para a 
participação, mas não pode torná-la obrigatória em qualquer situação. 
Por isso, propomos a supressão desse dispositivo por meio da 
Emenda no 12. 

Contudo, o ponto mais delicado reside na instituição da escolha do 
Diretor e do Vice- Diretor por meio do voto direto dos profissionais da 
educação e da comunidade atendida. O Supremo Tribunal Federal já 
manifestou sucessivas vezes que a eleição para Diretor de Escola é 
inconstitucional, porque fere o art. 37, inciso 11, da Constituição da 
República, segundo o qual o acesso a cargo ou emprego público 
depende de concurso público, salvo se se tratar de cargo em 
comissão ou função de confiança, bem como o art. 84, 11, do mesmo 
Diploma (ADIN 640-1, "Diário do Judiciário" de 11/4/97). Por detrás 
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desse dispositivo constitucional está a tensão entre o princípio 
republicano, que assegura a todos igualdade de condições para o 
acesso a cargo por meio de concurso público, e a exigência de 
governabilidade, pela qual há cargos e funções que dependem da 
relação de confiança do titular com o governante eleito. 

Pode-se argumentar que o limite estabelecido pelo mencionado 
inciso se refere apenas a cargos e empregos, não alcançando as 
funções, mencionadas no inciso I do art. 37 da Constituição da 
República. De fato, há funções públicas para cujo exercício não se 
exige a aprovação em concurso público ou a relação de confiança, 
como, por exemplo, a de membro do Conselho Tutelar ou de outros 
órgãos colegiados. A própria Assembléia Legislativa instituiu, no art. 
21 da Resolução no 5.115, de 1992, uma função gratificada para cujo 
exercício o servidor era selecionado por critérios pautados na 
impessoalidade, como avaliação de desempenho e prova. 

Não se pode reduzir a questão à vestimenta jurídica que se dá à 
atividade do Diretor de Escola: cargo ou função. É preciso indagar 
sobre a natureza de sua atividade para verificar se ele deve compor o 
quadro de servidores necessanos para se assegurar a 
governabilidade ou se se trata de uma função técnica, que independe 
da relação de confiança. Para o Supremo Tribunal Federal, seja 
função, seja cargo, a direção da escola deve ser de livre nomeação do 
Chefe do Poder Executivo. Afinal, o inciso VIII do art. 196 da 
Constituição do Estado, que estabelecia "seleção competitiva interna 
para o exercício do cargo comissionado e da função de Vice-Diretor", 
foi, por aquela Corte, com o voto vencido do Ministro Marco Aurélio, 
declarado inconstitucional (ADIN 640). 

A escolha do responsável pela direção dos trabalhos da escola, seja 
no exercício de cargo, seja no de função, compete, segundo o STF, 
ao Chefe do Executivo. Este pode, como ocorre em Minas Gerais, 
discricionária e internamente, estabelecer um processo eletivo, mas 
essa prerrogativa não lhe pode ser retirada. Ressalte-se que o relator 
do projeto em exame defendeu a eleição de Diretores na Constituinte 
Estadual, mas curva-se, neste momento, à jurisprudência consolidada 
do STF sobre a matéria. Pelo exposto, apresentamos a Emenda no 13. 

Ainda que se admita a eleição para Diretor de Escola, não se pode 
transformar o programa do candidato eleito em contrato de gestão, 
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conforme propõe o art. 43 da proposição. Em um contrato, os 
contratantes assumem direitos e obrigações em face de um acordo de 
vontades. Eleito o Diretor, o Estado não contrai nenhuma nova 
obrigação que não esteja definida em lei. Se prevalecesse a eleição 
para Diretor, poder-se-ia estabelecer, por exemplo, que o 
cumprimento de seu programa fosse considerado critério para a 
avaliação do seu desempenho. Contrato de gestão é expressão 
imprópria para definir a relação entre servidor e Estado, razão pela 
qual apresentamos a Emenda no 14. 

É importante lembrar que mesmo a escolha para o cargo de Reitor 
de universidade pública federal, pautada pelo princípio da autonomia 
universitária e dotada de personalidade jurídica distinta, a de 
autarquia, é feita pelo Presidente da República a partir de lista tríplice 
formulada pela instituição, nos termos da Lei Federal n° 9.192, de 
1995. 

Da avaliação do Sistema Mineiro de Ensino 
Conforme lição de Carlos Roberto Jamil Cury ("Medo à Liberdade e 

Compromisso Democrático". Ed. do Brasil, 1997, pp. 100 e seguintes), 
a LDB adota dois princípios que se completam: por um lado, pauta-se 
pela flexibilidade, permitindo que os sistemas de ensino e as escolas 
encontrem a melhor forma de cumprir suas funções; por outro, adota a 
avaliação, para controlar o resultado das iniciativas e fornecer 
informações para a melhoria do sistema. 

Assim, é positiva a intenção de se instituir o Sistema Mineiro de 
Avaliação Educacional. Contudo, determina o projeto que esse 
sistema seja gerido pela Agência Mineira de Avaliação Educacional, 
sem definir a natureza jurídica dessa Agência: se se trata de um órgão 
da Secretaria da Educação ou de uma autarquia, seguindo o modelo 
federal das agências executivas ou reguladoras. Sob o enfoque 
próprio desta Comissão, não pode a lei mencionar a referida Agência 
sem a criar, explicitando a sua natureza e os seus vínculos 
institucionais. Dessa forma, apresentamos emenda retirando a 
menção à referida Agência, o que, diga-se de passagem, não 
compromete o Sistema de Avaliação. Eis o fundamento da Emenda no 
15. 

Dos Níveis e das Modalidades de Ensino 
No Título VIII, o Capítulo 111 traz à tona, novamente, o tema da 
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eleição para dirigente de instituição de ensino ao determinar, no 
parágrafo único do art. 80, que "os dirigentes das instituições de 
educação superior do Sistema Mineiro de Educação, mantidas pelo 
Estado, serão eleitos pelo voto direto da comunidade acadêmica". 
Atualmente, enquanto na UEMG a comunidade constitui lista tríplice a 
partir da qual o Governador escolhe o Reitor, nos termos do art. 12 da 
Lei no 11.539, de 1994, na UNIMONTES, a lista é sêxtupla, consoante 
dispõe o art. 11 da Lei no 11.517, de 1994. Saliente-se, ainda, como 
foi dito neste parecer, que, no âmbito federal, a comunidade forma 
lista tríplice para que o Presidente escolha os Reitores das 
universidades públicas, nos termos da Lei no 9.192, de 1995. Em 
todos os casos, ressalta-se a discricionariedade atribuída ao Chefe do 
Executivo na escolha do dirigente da instituição estadual, a qual deve 
ser preservada, sob pena de ofensa ao art. 84, inciso 11, da 
Constituição da República. Visando a dar o mesmo tratamento às 
instituições estaduais e adotando o princípio da simetria com o modelo 
federal, apresentamos a Emenda no 16, para estabelecer o critério de 
lista tríplice para as referidas instituições mineiras de ensino superior. 

Observa-se ainda que, no art. 81, há impropriedade no emprego da 
expressão "gestão consorciada", porque os consórcios, em direito 
público, são celebrados por entes da mesma natureza jurídica. Por 
isso, apresentamos a Emenda no 17. 

O Capítulo IV, que dispõe sobre as modalidades de educação, 
requer alterações pontuais. A primeira diz respeito ao art. 96, que 
estabelece que o Estado assegurará aos professores indígenas 
carreira de magistério própria. A carreira de magistério é única para os 
profissionais de todos os níveis e modalidades de ensino, podendo-se 
assegurar condições de trabalho especiais em decorrência das 
especificidades. Os professores indígenas têm a mesma carreira que 
os profissionais das demais modalidades de ensino. Esse, também, é 
o entendimento que se infere do Projeto de Lei Complementar n° 53, 
de 2002, que dispõe sobre os profissionais da educação pública de 
Minas Gerais. A Emenda n° 18 visa a harmonizar ambas as 
proposições que tramitam nesta Casa. 

Tantas alterações decorrem do esforço de aperfeiçoar a proposição 
encaminhada pelo Poder Executivo, na expectativa de que possamos 
contribuir para a melhoria do ensino em Minas Gerais. 
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Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 2.431 com as Emendas n°s 1 a 18, que 
apresentamos. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - O acesso e a permanência no ensino fundamental e no 

médio é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 
cidadãos, associação comunitária, organização sindical, conselho 
tutelar, entidade de classe ou outra legalmente constituída e o 
Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo.". 

EMENDA N° 2 
Substitua-se, no art. JD, o termo "Estado" por "poder público". 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao § 4° do art. 19 a seguinte redação: 
"Art. 19 - ................................................. .. 
§ 4° - O Município que se integrar ao Sistema Mineiro de Educação 

apresentará, no prazo de um ano, o Plano Municipal de Educação à 
Secretaria de Estado da Educação, ao Conselho Estadual de 
Educação e ao Fórum Mineiro de Educação.". 

EMENDA N° 4 
Dê-se ao art. 1 O a seguinte redação: 
"Art. 10. O Sistema Mineiro de Educação compreende: 
I -as instituições de ensino mantidas pelo poder público estadual; 
11 - as instituições de educação superior criadas ou mantidas pelo 

poder público municipal; 
111 - as instituições de ensino superior vinculadas ao Conselho 

Estadual de Educação, na forma do inciso li do § 1 o do art. 82 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
Estado; 

IV - os órgãos do Sistema Municipal de Ensino do município 
integrante do Sistema Mineiro de Educação; 

V - os seguintes órgãos de educação estaduais: 
a) Fórum Mineiro de Educação; 
b) Fórum Permanente de Educação Escolar Indígena; 
c) Secretaria de Estado da Educação; 
d) Conselho Estadual de Educação.". 
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Dê-se ao art. 16 a seguinte redação: 
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"Art. 16 - Cabe à Secretaria de Estado da Educação coordenar, 
executar, administrar e supervisionar as ações político-administrativas 
relacionadas à política educacional do Estado, de acordo com a 
regulamentação do Conselho Estadual de Educação e orientação do 
Plano Mineiro de Educação, na forma da lei.". 

EMENDA No 6 
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação: 
"Art. 22 - O Conselho Estadual de Educação é o órgão normativo do 

Sistema Mineiro de Educação e rege-se por legislação específica.". 
EMENDA N° 7 

Suprima-se o art. 23. 
EMENDA No 8 

Acrescente-se, onde convier, no Título XIII, o seguinte artigo: 
"Art. .... - O art. 3° da Lei Delegada n° 31, de 28 de agosto de 1985, 

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 3°- ............................................ . 
Parágrafo único - A composição do Conselho atenderá a seguinte 

proporcionalidade: 
I - um terço de representantes da sociedade civil; 
11 - um terço de representantes dos profissionais da educação; 
111 - um terço por livre escolha do Governador.".". 

EMENDA N° 9 
Suprima-se o art. 24. 

EMENDA N° 10 
Acrescente-se, onde convier, no Título XIII, o seguinte artigo: 
"Art ..... - O art. 4° da Lei Delegada n° 31, de 28 de agosto de 1985, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4°- O mandato do conselheiro é de dois anos e termina em 31 

de dezembro dos anos ímpares, permitida a recondução a critério do 
Governador do Estado.".". 

EMENDA No 11 
Suprima-se o art. 25. 

EMENDA N° 12 
Suprima-se o art. 36. 

EMENDA N° 13 
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Suprimam-se os arts. 39, 40 e 42. 

EMENDA N° 14 
Suprima-se o art. 43. 

EMENDA N" 15 
Suprima-se o parágrafo único do art. 76 e o inciso li do art. 28. 

EMENDA N° 16 
Dê-se ao parágrafo único do art. 80 a seguinte redação: 
"Art. 80 - ........................................ . 
Parágrafo único - O dirigente de instituição pública de ensino 

superior do Sistema Mineiro de Educação será escolhido pelo 
Governador entre os indicados em lista tríplice elaborada por meio de 
processo eletivo, garantida a participação dos segmentos docente, 
técnico-administrativo e discente, na forma do estatuto de cada 
instituição.". 

EMENDA N° 17 
Suprima-se o art. 81. 

EMENDA No 18 
Dê-se ao art. 96 a seguinte redação: 
"Art. 96 - O Estado assegurará aos professores indígenas formação 

inicial e continuada de qualidade e em consonãncia com as 
especificidades socioculturais de cada comunidade.". 

Sala das Comissões, 17 de dezernbro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz - Aílton 

Vilela - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.438/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 339/2002, o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que dispõe 
sobre o Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do 
Estado de Minas Gerais- CONSEA- MG -e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/11/2002, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Preliminarmente, cabe a esta Comissão analisar os aspectos 
jurídico-constitucionais e legais do projeto em questão, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

Com respaldo na competência que lhe atribui a Constituição do 
Estado, por força do seu art. 10, inciso 11, encaminhou o Governador 
do Estado a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei no 2.438/2002, que 
passa a reger o Conselho de Segurança Alimentar Nutricional 
Sustentável do Estado de Minas Gerais - CONSEA-MG -, instituído 
pelo Decreto no 40.324, de 1999. 

O Capítulo I do projeto estabelece que o Conselho constitui órgão 
colegiado autônomo, de parceria do Governo do Estado com a 
sociedade civil articulada pelo Fórum Mineiro de Segurança Alimentar, 
diretamente subordinado ao Governador do Estado. 

O que se constata, num primeiro momento, é que o Conselho, objeto 
da proposição em análise, por ter sido instituído por decreto, 
instrumento jurídico inadequado para a criação de órgão integrante da 
administração pública direta, possui existência informal. De fato, por 
exigência do art. 90, inciso XIV, da Constituição do Estado, a criação 
de órgão na estrutura do Poder Executivo deve ser efetivada na forma 
de lei, uma vez que tal medida versa sobre a organização e a 
atividade desse Poder. Assim, apresentamos a Emenda no 1, que dá 
nova redação ao "caput" do art. 1 o do projeto, suprimindo a menção ao 
decreto que o instituiu. 

Ainda nesse Capítulo, os arts. 2° e 3° do projeto repetem 
desnecessariamente expressões, o que os incompatibiliza com a 
técnica legislativa. Diante desse fato, apresentamos as Emendas n°s 2 
e 3. A primeira dá nova redação ao art. 2°, incluindo no seu texto o 
comando de subordinação direta do Conselho ao Governador do 
Estado. A Emenda n° 3 suprime o art. 3° do projeto, implicando a 
renumeração dos demais artigos. 

A finalidade do CONSEA-MG, estabelecida no Capítulo li do projeto, 
é a de propor políticas, programas e ações que configurem o direito à 
alimentação e nutrição como parte dos direitos humanos. Compete a 
ele, ainda, articular áreas do Governo Estadual com organização da 
sociedade civil para implementação de ações voltadas para o combate 
às causas da miséria e da fome, promover e coordenar campanha de 
conscientização da opinião pública, com vistas a união de esforços, 
formular o Plano Estadual de Segurança Alimentar, elaborar seu 
Regimento Interno e realizar a cada dois anos a Conferência Estadual 
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de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Minas Gerais, 
entre outras atividades. 

A composição do Conselho, estabelecida no Capítulo 111 do projeto, 
prevê um Presidente; um Secretário-Geral; o Secretário de Estado ou 
um representante indicado por ele, de cada uma das seguintes 
Pastas: Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Casa Civil; Ciência e 
Tecnologia; Cultura; Educação; Fazenda; Habitação e 
Desenvolvimento Urbano; Justiça e Direitos Humanos; Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável; Planejamento e Coordenação Geral; 
Saúde; Trabalho, Assistência Social, Criança e Adolescente. Além 
desses, compõem ainda o Conselho um representante da Assembléia 
Legislativa e 26 representantes da sociedade civil, os quais terão 
mandato de dois anos, permitida a recondução e a substituição. Tanto 
o Presidente como o Secretário-Geral do Conselho, este escolhido 
entre os seus membros natos, serão designados pelo Governador do 
Estado. Nesse ponto, verificamos que o projeto não especifica que os 
membros natos sejam aqueles que representam as Secretarias de 
Estado, tal como estabelecido no§ 2° do art. 4° do Decreto no 41.780, 
de 26/7/2001. Diante desse fato, apresentamos a Emenda n° 4, que 
acrescenta o § 6° ao art. ?", esclarecendo que os membros natos do 
Conselho são os Secretários de Estado. Os representantes da 
sociedade civil serão indicados pelas Comissões Regionais de 
Segurança Alimentar Nutricional - CRSAN -, sendo articulados pelo 
Fórum Mineiro de Segurança Alimentar. 

Os serviços prestados pelos membros do CONSEA-MG são 
gratuitos e considerados de relevante interesse público. 

As Comissões Regionais de Segurança Alimentar Nutricional 
constituem órgãos colegiados vinculados ao CONSEA-MG e têm 
como base geográfica as circunscrições das Diretorias Regionais de 
Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, conforme prevê o art. go do 
projeto. 

O Capítulo V da proposição estabelece que, por decisão do 
Plenário, o CONSEA-MG terá uma Comissão Técnica Institucional 
composta de 12 servidores, indicados entre aqueles pertencentes às 
Secretarias de Estado com representação no Conselho, e por um 
deles coordenada. A participação na Comissão Técnica é considerada 
serviço público relevante. Nesse ponto, considerando que os seus 
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integrantes são servidores remunerados pelas Secretarias de 
Estado a cujos quadros pertencem, não cabe falar em outra 
remuneração adstrita à participação na Comissão Técnica, além 
daquela percebida pelo exercício do cargo, uma vez que os incisos 
XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal vedam a acumulação 
remunerada de cargos ou funções. Sob esse argumento, 
apresentamos a Emenda n° 5, que, ao dar nova redação ao § 5° do 
art. 1 O do projeto, esclarece que é gratuita e considerada serviço 
público relevante a participação na Comissão Técnica Institucional. No 
art. 11 desse capítulo, são criados dois cargos de Assessor 11, de 
recrutamento amplo, destinados ao atendimento das atividades do 
Conselho, o que implica aumento da despesa com pessoal. Quanto a 
esse aspecto, cumpre ressaltar a vedação legal constante no 
parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar federal n° 101, de 
2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal determina, no dispositivo destacado, que é 
nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesa com 
pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do 
titular do respectivo Poder. Desse modo, o projeto em estudo só 
poderá ter a sua tramitação concluída no próximo ano, sob pena de 
incorrer na nulidade legal mencionada. 

As competências dessa Comissão Técnica, enumeradas no art. 12, 
incluem: dar suporte técnico às atividades do CONSEA-MG , 
acompanhar as ações do Conselho, elaborando relatórios e planilhas, 
além de levantar informações sobre os programas e projetos ligados 
às funções do órgão. Nesse particular, verificamos que o § 2° do art. 
10 introduz competências da Comissão Técnica, as quais deveriam 
constar no art. 12, que as enumera. Essa incorreção de natureza 
técnico-legislativa é sanada por meio da Emenda no 6, que dá nova 
redação ao § 2°, retirando dele a matéria correspondente às 
competências da Comissão Técnica e absorvendo o teor do § 3° do 
mesmo artigo. Dessa modificação decorre a Emenda n° 7, supressiva 
do § 3° do mesmo artigo e que implica a renumeração dos demais 
parágrafos. Por fim, apresentamos a Emenda n° 8, que acrescenta o 
inciso IV ao art. 12, incluindo as competências retiradas pela Emenda 
n° 6. 
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Conforme as Disposições Finais, constantes no Capítulo VI da 

proposição sob análise, as despesas decorrentes das atividades do 
CONSEA-MG correrão à conta de dotações orçamentárias da 
Secretaria de Estado da Casa Civil. Além disso, o Conselho poderá 
receber doações de instituições, entidades e demais interessados na 
promoção do direito à alimentação e nutrição e no combate à exclusão 
social. Ainda quanto ao aspecto financeiro e orçamentário do projeto, 
o seu art. 17 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar 
até a importância de R$46.000,000, observado o disposto na Lei 
Federal no 4.320, de 1964. 

A matéria encontra respaldo no art. 90, XIV, da Constituição 
Estadual, que estabelece a competência privativa do Governador do 
Estado para dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade 
do Poder Executivo. Além disso, a criação de cargo e função públicos 
da administração direta, bem como a estruturação de Secretaria de 
Estado e de órgão autônomo, são matérias de iniciativa privativa do 
Governador, nos termos do art. 66, 111, "b" e "e", da Carta mineira. Em 
sendo de autoria do Governador do Estado, não padece a proposição 
do vício de iniciativa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 2.438/2002 com as Emendas n°s 1 a 
8, a seguir apresntadas. 

EMENDA N" 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - O Conselho de Segurança Alimentar Nutricional 

Sustentável de Minas Gerais - CONSEA-MG - passa a ser regido pelo 
disposto nesta lei.". 

EMENDA No 2 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - O Conselho de Segurança Alimentar Nutricional 

Sustentável de Minas Gerais - CONSEA-MG - é um órgão colegiado 
autônomo, de parceria do Governo do Estado de Minas Gerais com a 
sociedade civil articulada pelo Fórum Mineiro de Segurança Alimentar, 
e subordinado diretamente ao Governador do Estado.". 

EMENDA N° 3 
Suprima-se o art. 3° do projeto, renumerando-se os demais. 



EMENDA No 4 
Acrescente-se o seguinte § 6° ao art. 7°: 
"Art. 7° - ... 
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§ 6° - O disposto no § 4° não se aplica aos membros natos do 
Conselho, que são os Secretários de Estado.". 

EMENDAN"5 
Dê-se ao § 5° do art. 1 O a seguinte redação: 
"Art. 1 O - ... 
§ 5° - A participação na Comissão Técnica Institucional é gratuita e 

considerada serviço público relevante.". 
EMENDA N° 6 

Dê-se ao § 2° do art. 1 O a seguinte redação: 
"Art. 1 O - ... 
§ 2° - A Comissão Técnica será coordenada por um de seus 

componentes e assistirá às reuniões plenárias cujas deliberações 
fornecerão instruções para o planejamento de suas atividades.". 

EMENDA N° 7 
Suprima-se no art. 1 O o§ 3°, renumerando-se os demais parágrafos. 

EMENDAN"8 
Inclua-se no art. 12 o seguinte inciso IV: 
"Art. 12 - ... 
IV - estudar, pesquisar e emitir parecer técnico sobre os assuntos 

tratados em reunião do Conselho.". 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio 

Souza Cruz - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.877/2001 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau e outros, o projeto em tela cria o 
Programa Estadual de Incentivo à Produção de Leite - PRÓ-LEITE. 

Aprovado no 1 o turno na sua forma original, o projeto de lei vem a 
esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. 

Nos termos do § 1 o do art. 189 do Regimento Interno, cumpre-nos 
opinar sobre o assunto. 

Fundamentação 
O projeto em análise cria um programa de apoio e desenvolvimento 

. 
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para a produção leiteira do Estado e tem como público principal os 
produtores rurais tradicionais dessa atividade. O objetivo específico é 
injetar recursos financeiros na atividade pecuária leiteira e no 
beneficiamento primário da produção, intervindo nos fatores limitantes 
da produtividade e dando ênfase à qualificação de pessoal. O projeto 
prevê como principal fonte de recursos o próprio ICMS gerado pelo 
leite comercializado pelo produtor cooperativado em sua cooperativa. 
Para tanto propõe utilizar uma linha de crédito especial do Fundo de 
Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas 
Gerais- FUNDESE. 

A validade e a importância desse projeto são patentes. Em primeiro 
lugar, porque é inegável o tamanho da produção leiteira do Estado e a 
sua grandeza em relação a produção nacional. Saltam também à vista 
os baixos índices de produtividade e os numerosos problemas 
relativos à questão sanitária, tanto na produção do leite quanto no seu 
processamento. Crítica, ainda, é a situação do mercado de leite, 
questão que nesta Casa foi motivo de uma CPI, a do Preço do Leite, 
concluída neste ano. É real a situação de descapitalização do produtor 
de leite no Estado, fato que tem provocado o abandono da atividade 
por volumoso contingente de proprietários rurais tradicionais. Um dos 
deveres do Estado é o de atuar como regulador da atividade 
econômica, sendo louvável a intenção de apoiar um setor que 
contribui há séculos para o desenvolvimento da economia e da cultura 
tradicional de Minas Gerais. 

Apesar de sua aprovação em 1 o turno sem emendas e com parecer 
favorável das Comissões que o analisaram, o projeto também foi 
discutido com os órgãos relacionados com o tema no Executivo. 
Esses contribuíram com propostas para o ajuste fino de alguns 
dispositivos da norma, que esta Comissão recebe e inclui no 
Substitutivo n° 1, que apresenta ao final deste parecer. Vale destacar 
algumas contribuições: a sugestão de critérios para atendimento dos 
produtores candidatos a empréstimo do FUNDESE. A idéia é priorizar 
os que se enquadram nas normas do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF -, em lugar daqueles 
que simplesmente apresentam baixa produtividade. A medida 
especifica melhor o público-alvo do PRÓ-LEITE, beneficiando primeiro 
o produtor tradicional que emprega mão-de-obra familiar e retira sua 
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subsistência da produção agrícola; a distinção entre empréstimos 
para custeio da atividade e para investimentos e admissão, para esta 
última modalidade, de que a assembléia da cooperativa determine o 
prazo de amortização. Dessa forma, o projeto sugere dar voz a quem 
conhece a situação particular dos produtores diretamente 
beneficiados. 

Cumpre salientar que o substitutivo proposto por esta Comissão, 
além das sugestões apontadas anteriormente, promove mudanças de 
forma na proposição original com o intuito de tornar claro o seu 
entendimento, sem alterar-lhe a substância. 

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

1.877/2001, no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Cria o Programa Estadual de Incentivo à Produção de Leite - PRÓ-

LEITE. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica criado o Programa Estadual de Incentivo à Produção de 

Leite - PRÓ-LEITE -, que tem por objetivo o fortalecimento do 
agronegócio leiteiro mediante a redução dos custos de produção e o 
aumento da produtividade e da competitividade do produto. 

Art. 2° - São objetivos específicos do PRÓ-LEITE: 
I - qualificar a mão-de-obra no processo de produção primária; 
11 - conceder financiamento ao produtor cooperativado para 

aquisição de insumos, maqurnano, utensílios e equipamentos 
agrícolas necessários à produção de leite; 

111- ampliar a coleta a granel de leite refrigerado; 
IV- incentivar à atividade leiteira nas propriedades rurais; 
V - promover o aumento da renda do produtor mediante agregação 

de valor ao produto; 
VI - promover a melhoria das condições sanitárias do rebanho, bem 

como das condições de higiene das pessoas, das instalações e dos 
utensílios e máquinas envolvidos no processo de produção e 
beneficiamento do leite; 

VIl - promover a melhoria da qualidade do leite e de seus derivados; 
VIII - incrementar a produção de leite a pasto por meio da formação, 
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da recuperação e da manutenção de pastagens. 

Art. 3° - Compete ao Poder Executivo, na implantação e na gerência 
do PRÓ-LEITE: 

I - criar e manter cadastro dos produtores rurais interessados em 
participar do PRÓ-LEITE; 

11 - verificar se o produtor é cooperativado e desenvolve suas 
atividades conforme as normas e instruções da Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG -; 

111- prestar assistência técnica e gerencial e outras ações de suporte 
aos produtores participantes do PRÓ-LEITE; 

IV - criar mecanismos para o financiamento total ou parcial dos 
projetos do PRÓ-LEITE, nos termos de regulamento. 

Parágrafo único - Participarão no planejamento das ações de que 
trata o art. 3° o BDMG e as cooperativas de crédito rural do Estado. 

Art. 4• - O gestor financeiro do PRÓ-LEITE é o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, ao qual compete criar 
mecanismos para operacionalizar a concessão de financiamentos, nos 
termos desta lei. 

Art. 5° - São recursos financeiros do PRÓ-LEITE: 
I - recursos provenientes 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 - gerados pelas cooperativas quando da 
aquisição do leite de seu cooperativado; 

11 - dotações e créditos adicionais consignados no orçamento do 
Estado; 

111 - empréstimos de organismos de financiamento nacionais ou 
estrangeiros; 

IV - transferências de fundos e programas federais ou estaduais; 
V - recursos provenientes de outras fontes. 
Parágrafo único - Os recursos a que se refere o inciso I serão 

oferecidos por meio de linha especial de crédito do Fundo de Fomento 
e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -, criado pela Lei no 11.396, de 6 de janeiro de 1994, 
observado o disposto em seu art. 4°. 

Art. 6° - O produtor de leite cooperativado poderá beneficiar-se de 
financiamento com recursos oriundos da arrecadação do ICMS gerado 
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pela cooperativa, quando da aquisição do seu produto, 
respeitadas as seguintes condições: 

I - aplicação dos recursos no processo de produção; 
li- cumprimento do disposto no decreto regulamentador desta lei. 
§ 1 o Na concessão do financiamento, serão atendidos 

prioritariamente os produtores cooperativados: 
I - que se adequarem às normas do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF - ou de programa 
similar de apoio à economia familiar; 

li -cuja produção esteja abaixo da média nacional. 
Art. 7° - O BDMG adotará uma linha especial de crédito e 

estabelecerá as normas gerais para o financiamento de que trata esta 
lei, respeitados os seguintes critérios: 

I - em financiamento de custeio, será de um ano o prazo de carência 
e de um ano o prazo para a amortização do financiamento; 

11 - em financiamento de investimento, o prazo de carência será de 
um ano, e o prazo para amortização, cujo limite máximo será 
aprovado em assembléia das cooperativas, será estabelecido no 
projeto técnico. 

§ 1 o - Não incidirão taxa de juros nem correção monetária sobre o 
financiamento a que se refere o "caput" deste artigo. 

§ 2° - A taxa de administração será calculada mediante projeto 
técnico analisado e aprovado pelo BDMG ou pela cooperativa de 
crédito rural, nos casos específicos. 

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. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
João Batista de Oliveira, Presidente e relator - Paulo Piau - Chico 

Rafael. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.189/2002 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O Projeto de Lei no 2.189/2002, do Deputado João Batista de 
Oliveira, dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de 
informações sobre café torrado e moído na embalagem do produto. 
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Aprovada em 1 o turno, com a Subemenda no 1 à Emenda n° 1 e 

com a Emenda no 2, a proposição retoma a esta Comissão para 
receber parecer para o 2° turno. A redação do vencido, em anexo, é 
parte do parecer. 

Fundamentação 
A cadeia produtiva do café é uma das mais relevantes das 

economias do Brasil e de Minas Gerais, maior Estado produtor do 
País. Além do aspecto quantitativo, a produção mineira tem se 
destacado, recentemente, em concursos que priorizam a qualidade do 
produto, com a seleção de cafés finos destinados à exportação. Essa 
atenção com a qualidade vem se tornando crescente, também, entre 
os consumidores nacionais, o que torna o mercado interno cada vez 
mais exigente. 

O projeto que ora analisamos aborda, com muita pertinência, as 
questões da qualidade do café e das informações disponíveis nos 
rótulos dos produtos. Ao se exigir que características intrínsecas do 
café, como espécie utilizada, classificação da bebida e ponto de torra, 
constem nas embalagens, valoriza-se a mercadoria e se presta um 
grande serviço ao consumidor, que terá a oportunidade de escolher o 
tipo de bebida que mais lhe agrada. 

No 1 o turno, ao analisar a matéria, esta Comissão considerou o 
projeto louvável, aprovando-o com duas emendas, as quais, acolhidas 
em Plenário, passaram a integrar o vencido. Posteriormente, foram 
sugeridas alterações ao projeto, com as quais concordamos, razão 
pela qual apresentamos as Emendas nos 1 e 2, ao final deste parecer. 
A primeira modificação diz respeito a características específicas do 
café- acidez, aroma e sabor-, que não constavam no projeto original, 
mas que traduzem atributos peculiares ao produto, e devem constar 
em seu rótulo. 

A segunda alteração traz matéria de natureza fiscal, relativa à 
cobrança indevida de tributos sobre exportação de café. Busca-se, 
com a remissão parcial do crédito tributário, corrigir injustiça contra os 
produtores rurais que, desde a edição da Lei Kandir, viram-se 
obrigados a recolher o ICMS sobre exportação indireta de café, o que 
gerou inúmeros questionamentos judiciais. A medida que ora se 
propõe é fruto de negociação entre os setores envolvidos com a 
questão e merece ser acolhida por esta Casa. 
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Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
2.189/2002, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno, com as 
Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Acrescentem-se ao art. 1° os seguintes incisos IV, V e VI: 
"Art. 1°- ......... . 
IV- acidez; 
V- aroma; 
VI - sabor.". 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se o seguinte artigo, onde convier: 
"Art. .... -O crédito tributário, constituído ou não, ajuizada ou não sua 

cobrança, oriundo de exportação indireta de café ocorrida no período 
de 16 de setembro de 1996 a 24 de maio de 2000, em que foi 
indevidamente utilizada a não incidência de que trata o § 1 o do art. 7" 
da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica parcialmente 
remitido, desde que o contribuinte, no prazo de até trinta dias 
contados da regulamentação desta lei, efetue o pagamento de 30% 
(trinta por cento) do valor do imposto devido. 

§ 1 o - A parte do crédito tributário não remitida, correspondente a 
30% (trinta por cento) do valor do imposto devido, poderá ser objeto 
de parcelamento, desde que o contribuinte efetue o pagamento da 
entrada prévia até a data fixada no "caput" do artigo. 

§ 2° - O descumprimento do parcelamento acarretará a 
reconstituição integral do crédito tributário, com todos os acréscimos 
legais, sem o benefício concedido neste artigo. 

§ 3° - Na hipótese de existência" de ação judicial, o contribuinte se 
responsabilizará pelo pagamento das despesas processuais, bem 
como dos honorários advocatícios, se devidos. 

§ 4° - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou 
compensação de importância já recolhida. 

§ 5° - O Poder Executivo regulamentará este dispositivo em até trinta 
dias contados da data de sua publicação.". 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau, relator - Chico 

Rafael. 
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Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação, na embalagem do 
produto, de informações sobre o café torrado e moído. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O rótulo do café torrado, moído e embalado produzido no 

Estado deve apresentar, sem prejuízo das exigências contidas na 
legislação federal, as seguintes informações: 

I - espécie de café ou, em caso de mistura, percentual de cada 
espécie na composição final do produto; 

li - classificação quanto à bebida; 
111 - ponto de torra. 
Art. 2° - Fica sujeito a advertência e, em caso de reincidência, a 

multa correspondente a 1 O% (dez por cento) do valor do produto o 
estabelecimento que descumprir o disposto nesta lei. 

Art. 3° - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1 o terão o prazo 
de noventa dias para adequarem a embalagem de seus produtos ao 
disposto nesta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.381/2002 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência 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 social no 
Estado. 

O projeto foi aprovado no 1 o turno, na forma do vencido no 1 o turno, 
e retoma a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos 
termos do art. 189 do Regimento Interno. 

Cabe-nos, ainda, apresentar a redação do vencido, que integra este 
parecer. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo excluir as entidades desportivas sem 

finalidades lucrativas da obrigação legal de submeter à prévia 
manifestação dos Conselhos Municipais de Assistência Social seus 
planos de trabalho, com vistas ao recebimento de subvenções e 
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demais recursos públicos. 

Essa exigência faz sentido em se tratando de entidades de 
assistência social; entretanto, no que toca às entidades esportivas, a 
medida se torna equivocada, uma vez que os recursos recebidos não 
se destinam à promoção de assistência social, mas ao tomento da 
prática dos esportes. 

O projeto de lei aqui apreciado visa, pois, corrigir esse equívoco, que 
tem feito diversas entidades esportivas perder recursos. 

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

2.381/2002 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno, cuja redação 
segue anexa. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Amilcar 

Martins. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 2.381/2002 

Acrescenta parágrafo único ao art. 1 o da Lei no 12.925, de 30 de 
junho de 1998, que dispõe sobre a concessão de benefícios de 
assistência social no Estado e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- O art. 1 o da Lei no 12.925, de 30 de junho de 1998, passa a 

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 1°- ..................................... . 
Parágrafo único - As disposições desta lei não se aplicam a 

convênio celebrado para transferência de recursos a entidades 
esportiva sem fins lucrativos cadastrada na secretaria à qual 
incumbem as questões relativas ao fomento ao desporto, na forma 
prevista no art. 217 da Constituição da República, ressalvados 
aqueles financiados com recursos da seguridade social.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 2.463/2002 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e 

encaminhado a esta Casa por meio do Ofício no 2.557/GAPRE/2002-
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GB, o projeto de lei em epígrafe cria cargos na estrutura orgânica 
das Secretarias dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar do Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências. 

A matéria foi aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Retorna agora 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 é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Com o objetivo de melhorar o atendimento da grande demanda 
jurisdicional que o Tribunal de Alçada vem enfrentando, a proposição 
em exame cria 91 cargos nos quadros de pessoal desse Tribunal, 
visando, especialmente, à instalação de duas novas Câmaras 
Regionais, que funcionarão na sede do Tribunal, e de uma Secretaria 
de Feitos Especiais. O projeto destina-se, ainda, à recomposição do 
quadro de assessoramento direto dos Juízes do Tribunal de Alçada e 
à criação de dois cargos no quadro de pessoal da Secretaria do 
Tribunal de Justiça Militar. 

Segundo observação da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, a despesa de pessoal do Poder Judiciário Estadual no 
segundo quadrimestre do ano correspondeu a 3,65% da receita 
corrente líquida- RCL -, estando, portanto, dentro dos limites previstos 
na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não há, em conseqüência, 
impedimento legal à aprovação da matéria. 

Somos favoráveis à aprovação do projeto, tendo em vista que este 
tem como escopo adequar o número de servidores à crescente 
demanda jurisdicional, o que, obviamente, resultará numa prestação 
de serviços mais eficiente, anseio dos cidadãos que necessitam 
recorrer ao Judiciário para resolver seus conflitos. 

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

2.463/2002 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Rogério 

Correia - Sebastião Navarro Vieira. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI W 2.463/2002 
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Cria cargos na estrutura orgânica das Secretarias dos Tribunais 

de Alçada e de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

Art. 1 o - Ficam criados, nos Quadros Específicos de Provimento em 
Comissão das Secretarias do Tribunal de Alçada e do Tribunal de 
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, constantes, 
respectivamente, do Anexo li e do Anexo 111 da Lei n" 11.098, de 11 de 
maio de 1993, os cargos constantes dos Anexos I e li desta lei. 

Parágrafo único - O cargo de Assessor Judiciário 111, código TJM-
DAS-08, privativo de bacharel em direito com, pelo menos, dois anos 
de prática forense, será provido pelo Presidente do Tribunal de Justiça 
Militar, observado o disposto no parágrafo único do art. 3" da Lei n" 
12.077, de 11 de janeiro de 1996, e terá atribuições de 
assessoramento a todos os Juízes desse Tribunal. 

Art. 2" - Ficam criados, no Quadro Específico de Provimento Efetivo 
da Secretaria do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, 
constante do Anexo 11 da Lei n" 11.617, de 4 de outubro de 1994, 
modificado pela Lei no 13.467, de 12 de janeiro de 2000, os cargos 
constantes do Anexo 111 desta lei. 

Art. 3"- O cargo de Assessor Técnico, código TA-DAS-11, padrão 
PJ-63, do Quadro Específico de Provimento em Comissão da 
Secretaria do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, 
constante do Anexo 11 da Lei n" 11.098, de 11 de maio de 1993, é de 
recrutamento amplo. 

Art. 4" - Para atender às despesas decorrentes do disposto nesta lei, 
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o 
limite de R$870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais) para o Tribunal 
de Alçada e de R$26.218,00 (vinte e seis mil duzentos e dezoito reais) 
para o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. 

Art. 5" - O provimento dos cargos criados por esta lei fica 
condicionado ao cumprimento dos limites e das condições para 
criação ou aumento de despesas estabelecidos na Lei Complementar 
Federal no 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7" - Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 1 o da Lei n° ) 



* - O Quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 18.12.2002. 

Anexo 11 

(a que se refere o art. 1 o da Lei no ) 

*-O Quadro do Anexo li foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 18.12.2002. 

Anexo 111 

(a que se refere o art. 2° da Lei no) 

•- O Quadro do Anexo 111 foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 18.12.2002. 

JOIO 

REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
No 86/2002 

Dá nova redação ao art. 56 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 56 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 56- O Deputado é inviolável, civil e penalmente, por quaisquer 

de suas opiniões, palavras e votos. 
§ 1 o - O Deputado, desde a expedição do diploma, será submetido a 

julgamento perante o Tribunal de Justiça. 
§ 2o - O Deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser 

preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. 
§ 3° - Na hipótese prevista no § 2o deste artigo, os autos serão 

remetidos dentro de vinte e quatro horas à Assembléia Legislativa, 
para que esta, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a 
prisão. 

§ 4° - Recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido 
após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembléia 
Legislativa, que, por iniciativa de partido político nela representado e 
pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, 
sustar o andamento da ação. 

§ 5° - O pedido de sustação será apreciado pela Assembléia 
Legislativa no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu 
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recebimento pela Mesa. 

§ 6° - A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto 
durar o mandato. 

§ 7" - O Deputado não será obrigado a testemunhar sobre 
informação recebida ou prestada em razão do exercício do mandato, 
nem sobre pessoa que a ele confiou ou dele recebeu informação. 

§ 8° - Aplicam-se ao Deputado as regras da Constituição da 
República não inscritas nesta Constituição sobre sistema eleitoral, 
inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, 
impedimento e incorporação às Forças Armadas.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.746/2001 
Altera a Lei no 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe 

sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo, 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 4° da Lei no 13.766, de 30 de novembro de 2000, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4° - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental -

COPAM - estabelecer normas para recolhimento, reutilização, 
reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada 
de resíduo sólido que, por sua composição físico-química, necessite 
de procedimentos especiais para descarte no meio ambiente sem 
prejuízo do disposto na Lei no 13.796, de 20 de dezembro de 2000. 

§ 1 o- Incluem-se entre os resíduos sólidos a que se relere o "caput" 
deste artigo disquete de computador, lâmpada fluorescente, pilha e 
bateria. 

§ 2° - Os resíduos de que trata este artigo serão entregues pelos 
usuários aos estabelecimentos que comercializam os produtos que 
lhes deram origem ou à rede de assistência técnica autorizada pelas 
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, 
a fim de que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, 
procedimentos de reutilização, reciclagem e tratamento ou disposição 
final ambientalmente adequada. 

§ 3° - Os estabelecimentos comerciais e a rede de assistência 
técnica autorizada pelos fabricantes e importadores manterão 
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recipientes para descarte dos resíduos a que se refere este artigo, 
obedecidas as normas ambientais e de saúde pública pertinentes e as 
recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores, até que 
estes promovam seu recolhimento e disposição ambientalmente 
adequada. 

§ 4°- O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator à 
pena de multa, nos termos da Lei no 7.772, de 8 de setembro de 1980, 
sem prejuízo de outras cominações cabíveis.". 

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 2.108/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de 

Aquino o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

São Tomás de Aquino imóvel urbano, constituído de terreno edificado 
com área de 4.809,00m2 (quatro mil oitocentos e nove metros 
quadrados), situado nesse Município, registrado sob o no 4.713, a fls. 
192-v do Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
São Tomás de Aquino. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à 
implantação de unidade da rede municipal de ensino. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de três anos contados da data de lavratura 
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 o. 

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 W 2.172/2002 
Altera os incisos I e li do art. 2° da Lei no 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 Instituto do 
Coração- CARDIOMINAS. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os incisos I e 11 do art. 2° da Lei no 12.688, de 15 de 

dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2°- ( ... ) 



I - concluir a construção do hospital e colocá-lo em 
funcionamento no prazo de sete anos contados da data da lavratura 
da escritura pública de doação do imóvel, bem como dotar o conjunto 
hospitalar de equipamentos que assegurem o seu funcionamento em 
elevados padrões técnicos; 

11 - reservar 60% (sessenta por cento) da capacidade de 
atendimento de seus hospitais ao Sisteina Unico de Saúde- SUS.". 

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 2.302/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE -de Matozinhos, 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 Matozinhos, 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 W 2.321/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 

Novo, 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 Novo, 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 W 2.338/2002 
Declara de utilidade pública a entidade Os Pequeninos de Jesus, 

com sede no Município de Leopoldina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Os 

Pequeninos de Jesus, com sede no Município de Leopoldina. 
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 2.354/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Livre Apoio ao 
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Excepcional - ALAE -, com sede no Município de Juiz de Fora. 

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

Apoio ao Excepcional - ALAE -, 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 W 2.362/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 

Porto Alegre- ACOBAPA -, com sede no Município de ltinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Bairro Porto Alegre - ACOBAPA -, com sede no 
Município de ltinga. 

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' 2.380/2002 
Declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade de Divino 

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

Comunidade de Divino Minas Gerais, com sede no Município de 
Divino. 

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 2.418/2002 
Declara de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente Zilah Spósito - CDDCA -, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente Zilah Spósito - CDDCA -, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 2.433/2002 
Declara de utilidade pública o Clube de Mães de Campo Alegre, com 
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sede no Município de lndianópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães de 

Campo Alegre, com sede no Município de lndianópolis. 
Art. 2o - 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 2.439/2002 
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 lei 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 contrário. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no ............ , de ..... de ............ de ..... ) 
QUADRO I - Hospital Cristiano Machado - HCM 
QUADRO li- Sanatório Padre Damião- SPD 
QUADRO 111- Sanatório Santa Fé- SSF 
QUADRO IV- Sanatório São Francisco de Assis- SSFA 
QUADRO V - Sanatório Santa lzabel - SSI 
* - Os referidos Quadros foram publicados na edição do "Diário do 

Legislativo" de 18.12.2002. 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, i9 DE DEZEMBRO DE 
2002 

ATA 

ATA DA 422a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM i7/i2/2002 
Presidência dos Deputados Olinto Godinho e Wanderley Ávila 

1016 

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: i a Fase 
(Expediente): Ata -Correspondência: Mensagens n°s 349 e 350/2002 
(encaminham Vetos Totais às Proposições de Lei n°s i5.34i e 
i 5.347/2002, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos 
de Lei n°S 2.497 a 2.5i i/2002 - Requerimentos nos 3.63i a 
3.636/2002 - Requerimentos do Deputado Miguel Martini e do 
Deputado Miguel Martini e outros (2) - Proposição não recebida: 
Projeto de lei do Deputado Amilcar Martins - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Transporte, do Trabalho (2), de 
Educação, de Direitos Humanos, de Administração Pública e de 
Política Agropecuária e dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Marcelo 
Gonçalves e Dimas Rodrigues - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Amilcar Martins, Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta e 
João Leite - 2a Parte (Ordem do Dia): i • Fase: Abertura de Inscrições-
Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos do 
Deputado Miguel Martini e do Deputado Miguel Martini e outros (2); 
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de 
Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição no 86/2002 e 
dos Projetos de Lei n°S i .746/200i e 2. i 08, 2. i 72 e 2.439/2002; 
aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 
i .945/2002; questão de ordem; discurso do Deputado Miguel Martini; 
encerramento da discussão; discurso do Deputado Doutor Viana; 
requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação do 
requerimento - Questão de ordem - Chamada para recomposição de 
quórum; existência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite; deferimento; discurso 
do Deputado Luiz Tadeu Leite- Encerramento- Ordem do dia. 

Comparecimento 
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- 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 - Alberto Bejani - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro- Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - 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 Henrique - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues 
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Às 14h15min, a lista 

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

1 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 

- A Deputada Elbe Brandão, 1 •-secretária "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 349/2002* 
Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, 

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, 
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combinado com o artigo 70, inciso 11, da Constituição do Estado, 
opus veto total à Proposição de Lei no 15.341, que institui o Programa 
de Apoio Financeiro à Escola Família Agrícola do Estado de Minas 
Gerais. 

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

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

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

Razões do Veto 
Ao examinar a Proposição de Lei no 15.341, que institui o Programa 

de Apoio Financeiro à Escola Família Agrícola do Estado de Minas 
Gerais, razões de ordem legal impõem-me o dever de opor-lhe veto 
total. 

A proposta, como formulada, desatende a regra constitucional sobre 
iniciativa, uma vez que a elaboração e a execução de programa de 
governo são atividades eminentemente administrativas, de 
competência do Poder Executivo, que dispensam autorização 
legislativa. 

Neste sentido, o entendimento adotado pela Suprema Corte ao 
julgar a Questão de Ordem na Ação Direita de Inconstitucionalidade no 
224-4, do Rio de Janeiro (ADIQO 224-4-/RJ), quando ficou assentado 
que devem ser submetidos pelo Poder Executivo ao Legislativo 
apenas os programas previstos na Constituição, bem como os que 
impliquem investimentos ou despesas para o ente da Federação, 
necessariamente inseridos no seu Orçamento (CF, arts. 48, IV, 165, 
§§ 1° e 4°, 167, I e§ 1°, CE, arts. 154 e parágrafo único e 161, I e§ 
1 o). 

Além disso, a proposta aumenta a despesa do Estado, não se tendo 
estimado, para esse fim, o impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes, como 
exige o artigo 16, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Em face dessas razões, oponho veto total à Proposição de Lei no 
15.341, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de dezembro de 
2002. 
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Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de 

Minas Gerais". 
- À Comissão Especial. 
*- Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM No 350/2002* 
Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, 

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, 
combinado com o artigo 70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus 
veto total à Proposição de Lei no 15.347, que autoriza o Poder 
Executivo a doar os imóveis que menciona. 

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

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

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

Razões do Veto 
Recebo, para sanção, a Proposição de Lei no 15.347, de iniciativa 

parlamentar, que autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que 
menciona, onde funcionam escolas estaduais municipalizadas, ficando 
a doação dependendo, para exame de sua viabilidade, de solicitação 
do Município interessado à Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração. 

Ocorre que a Secretaria de Estado da Educação efetuou o exame 
da proposta e recomendou, em seu relatório, que a liberação dos 
imóveis, nos casos considerados na respectiva Proposição de Lei, 
deve ser precedida de maior cautela, uma vez que aquela Pasta, no 
exercício de sua competência está concluindo os estudos relativos à 
demanda escolar para 2003, indicando, nesses estudos, que alguns 
imóveis compreendidos na doação proposta sejam remanejados e 
reaproveitados no interesse da melhor administração do ensino no 
Estado. 

No intuito, portanto, de preservar a rede escolar do Estado e 
assegurar o seu eventual redirecionamento no interesse do ensino, 
deixo de dar a minha adesão à Proposição de Lei n° 15.347, que 
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devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de dezembro de 
2002. 

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

- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, acusando o 

recebimento dos Ofícios n°s 1.542 e 1.543/2002/SGM, que 
encaminharam cópias dos Requerimentos nos 3.492 e 3.489/2002, da 
CPI das Carvoarias. · 

Do Dr. Celso Castilho de Souza, Secretário de Meio Ambiente, 
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.398/2002, da 
Comissão de Meio Ambiente. (- Anexe-se ao Requerimento no 
3.398/2002.) 

Do Sr. Nelson Missias de Morais, Juiz Sumariante do I Tribunal do 
Júri (3), encaminhando cópias dos termos de assentada das 
audiências não realizadas, referentes aos Processos n°s 
024.99.002.973-8, 024.151.059-7 e 024.92.849.040-8, nas quais fez 
constar votos de solidariedade desse Juízo com os Defensores 
Públicos.(- Anexem-se ao Projeto de Lei Complementar n° 50/2002.) 

Da Sra. Helenice Machado Mendes Rutkowski, agradecendo convite 
para participar de reunião destinada a discutir o Projeto de Lei 
Complementar no 53/2002. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Rinaldo Junqueira de Barros, Secretário de Apoio Rural e 
Cooperativismo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (4), informando terem sido liberados por esse órgão os 
recursos de convênios firmados com o Sindicato dos Produtores 
Rurais de Tiros, com a Prefeitura Municipal de Taiobeiras, com o 
Sindicato Rural de lturama e com a Cooperativa Agropecuária Região 
Leste de Minas Gerais de Responsabilidade Lida. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor do DGFNAS do Ministério da 
Previdência e Assistência Social (2), comunicando a transferência de 
recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social do Estado de 
Minas Gerais, referentes ao Programa de Desenvolvimento Sócio-
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Econômico do Alvorada - PRODESA - e ao Projeto Núcleo de 
Apoio à Família- NAF. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Denise Paiva, Diretora do Departamento da Criança e do 
Adolescente do Ministério da Justiça (2), comunicando a celebração 
de convênio entre o Ministério da Justiça e a Secretaria da Segurança 
Pública, com vistas à execução do Projeto Reestruturação da 
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente de 
Minas Gerais; e entre o Ministério da Justiça e a Fundação Movimento 
Direito e Cidadania - FMDC -, com vistas à execução do Projeto 
Grêmio em Forma. (-À Comissão de Fiscalização Financeira, para os 
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do 
Regimento Interno.) 

Da Sra. Denise Paiva, Diretora do Departamento da Criança e do 
Adolescente da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, do 
Ministério da Justiça, encaminhando cópia de convênio firmado entre 
esse órgão e a Prefeitura de Divinópolis, referente ao projeto 
Implementação da Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida. (-À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do 
Banco Central do Brasil, informando que a matéria objeto do 
Requerimento n° 3.469/2002, do Deputado Gil Pereira, não é da 
alçada dessa instituição. 

De Dorani Coelho Ferreira, Auxiliar de Administração da 
Superintendência Regional de Minas Gerais do INCRA (2), 
encaminhando cópia do Quinto Termo Aditivo a convênio celebrado 
entre a União, o INCRA e o Estado; e do Primeiro Termo Aditivo a 
convênio celebrado entre o INCRA, a Secretaria do Planejamento e a 
CEMIG. (-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 Comando de Mobilização pela Educação e Assistência na Rede 
Conveniada de Belo Horizonte, solicitando a realização de seminário, 
em fevereiro de 2003, para discutir a situação das entidades de apoio 
a crianças e adolescentes. (-À Mesa da Assembléia). 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.497/2002 
Altera dispositivos da Lei no 10.254, de 20 de julho de 1990, e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O inciso 11, a alínea "a" do § 1 o e os §§ 2o e 4° do art. 1 O da 

Lei no 10.254, de 20 de julho de 1990, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 10- ...................................... .. 
li -cargo vago; 

§ 10- ............................................... . 
a) Auxiliar de Ensino, Regente de Ensino, Auxiliar de Educação, 

Especialista em Educação e Ajudante de Serviços Gerais, para 
exercício exclusivo em unidade estadual de ensino; 

§ 2° - Nas hipóteses dos incisos I e 11, o prazo de exercício das 
funções públicas de Auxiliar de Ensino, Regente de Ensino, Auxiliar de 
Educação, Especialista em Educação e Ajudante de Serviços Gerais 
somente será interrompido mediante nomeação de servidor aprovado 
em concurso público. 

§ 4°- Terá prioridade para a designação de que tratam os incisos I e 
11 deste artigo o candidato aprovado em concurso público para o 
cargo, observada a ordem de classificação, até o limite de vagas 
previsto no edital; e, ainda existindo cargos vagos, estes serão 
preenchidos obrigatoriamente por servidores designados que 
comprovem tempo de serviço prestado ao Estado, observando-se na 
contratação a ordem decrescente.". 

Art. 2° - Acrescente-se à Lei no 10.254, de 20 de julho de 1990, o 
seguinte artigo: 

"Art ..... - Terá prioridade para o recebimento de verba retida a que 
tiver direito o servidor designado que não renovar contrato 
administrativo com o Estado.". 



Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva 

102:1 

Justificação: A proposição que apresentamos tem por escopo alterar 
a Lei n° 10.254, de 20/7/90, que institui o Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Civil do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. Propõe-se a modificação dos critérios de designação 
para o exercício de função pública, a fim de suprir comprovada 
necessidade de pessoal, e o estabelecimento de prioridade para o 
recebimento de verba retida. 

A aprovação desta proposição beneficiará os profissionais que 
prestaram serviço ao Estado por longo tempo como designados, 
resguardando o direito dos candidatos aprovados em concurso 
público, de acordo com o limite das vagas previstas no edital. 

Ademais, a proposta faz justiça, pois terá prioridade para o 
recebimento de verba retida a que tiver direito o servidor designado 
que não renovar contrato administrativo com o Estado. 

Por estas razões, conclamamos os nobres pares a aprovarem esta 
proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.498/2002 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança 

Preventiva de Pará de Minas/MG - CONSEP -, com sede nesse 
município. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública o Conselho Comunitário 

de Segurança Preventiva de Pará de Minas/MG - CONSEP -, com 
sede nesse município. 

Art. 2°- Esta lei entra vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2002. 
Antônio Júlio 
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de 

Pará de Minas/MG - CONSEP -, com sede nesse município, encontra-
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se em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, 
cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, no que concerne às 
atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.499/2002 
Declara de utilidade pública a Casa de Caridade e Assistência à 

Maternidade e Infância de ltanhandu Dr. Rubens Nilo, com sede no 
Município ltanhandu. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Caridade e 

Assistência à Maternidade e Infância de ltanhandu Dr. Rubens Nilo, 
com sede no Município de ltanhandu. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2002. 
Bilac Pinto 
Justificação: A Casa de Caridade e Assistência à Maternidade e 

Infância de ltanhandu Dr. Rubens Nilo, fundada em 1°/1/40, tem por 
finalidade a prática da caridade cristã através da assistência social. 

A instituição trabalha incessantemente para prestar assistência 
médico-hospitalar aos enfermos, inclusive os indigentes, além de 
assistir as gestantes, as pessoas idosas e as crianças. 

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela 
solidariedade humana, espero contar com o apoio dos nobres pares 
nesta Casa para que ela seja declarada de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N" 2.500/2002 
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra 

de ltapagipe- CEREA -,com sede no Município de ltapajipe. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de 

Recuperação do Alcoólatra de ltapagipe - CEREA -, com sede no 
Município de ltapajipe. 

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. 
Paulo Piau 
Justificação: O Centro de Recuperação de Alcoólatra - CEREA - do 

Município de ltapajipe é uma entidade que vem funcionando há mais 
de quatro anos, propiciando assistência moral e psicológica a mais de 
40 ex-alcoólatras. Toda a assistência é filantrópica e sem nenhum 
custo para os recuperados de alcoolismo. 

O CEREA de ltapajipe já dispõe de sede própria, que foi adquirida 
por meio de uma campanha que envolveu a população da cidade, o 
poder público e diversas entidades. 

A diretoria do Centro é composta por cidadãos idôneos, que prestam 
sua colaboração de forma voluntária, sem nenhum custo salarial para 
a entidade. 

O CEREA tem por finalidade a recuperação pela psicoterapia de 
grupo, cooperação harmoniosa com outras organizações similares, 
organização e manutenção de departamentos para seus assistidos, 
proporcionando-lhes readaptação junto a familiares e à sociedade, 
oferecimento de transporte para os servidores voluntários e para 
visitas a recuperados. 

Por ser uma entidade que vêm realizando um importante trabalho na 
área de recuperação de dependentes de álcool e por apresentar todos 
os requisitos legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, contamos 
com o apoio dos nobres pares na aprovação do projeto apresentado. 

- 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° 2.501/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 

Comunicação de ltapagipe, com sede no Município de ltapajipe. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária de Comunicação de ltapagipe, com sede no Município de 



ltapajipe. 
Art. 2 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau 
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Justificação: A Associação Comunitária de Comunicação de 
ltapagipe mantém um serviço de radiodifusão nesse mun1c1plo, 
prestando à população inúmeros serviços comunitários. 

A entidade atua em uma região cuja economia se baseia no leite, 
constituindo uma das maiores bacias leiteiras de Minas Gerais, e sua 
programação, que difunde informações para os trabalhadores do 
campo e a comunidade rural, é de extrema relevância, sendo, em 
muitos lugares, o único meio de comunicação, diversão e lazer 
destinado aos proprietários rurais. 

Tratando-se de entidade que pretende dar oportunidade à difusão de 
idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da 
comunidade, oferecendo mecanismos para a formação e integração 
desta, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social, além de 
apoiar os programas comunitários que visem a promoção do bem-
estar dos moradores, cumprindo, ainda, os requisitos dispostos na Lei 
n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI No 2.502/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Betesda de Assistência 

Social, com sede no Município de Santa Bárbara. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Betesda de 

Assistência Social, com sede no Município de Santa Bárbara. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2002. 
Djalma Diniz 
Justificação: A Associação Besteda de Assistência Social tem por 

finalidade defender os interesses da comunidade do Município de 
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Santa Bárbara, desenvolvendo atividades sociais de promoção, 
proteção, ajuda e atendimento às crianças, aos adolescentes e aos 
idosos. 

A entidade satisfaz os requisitos legais de funcionamento há mais de 
dois anos, prova de personalidade jurídica, diretoria idônea e 
inexistência de remuneração para os titulares de seus cargos; por isso 
peço aos nobres Deputados a aprovação da presente proposição. 

- 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° 2.503/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

Amazonas -ABA-, com sede no Município de lturama. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°. - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro Amazonas - ABA -, com sede no Município de 
lturama. 

Art. 2 °. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 °. - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Amazonas -

ABA -, é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter educativo, 
beneficente, promocional, assistencial, com a finalidade de unir a 
comunidade, prestar-lhe serviços e conquistar-lhe melhorias. 

Zelar pela melhoria das condições de vida dos moradores e pelo 
embelezamento do bairro, representar a comunidade perante os 
órgãos públicos e privados, buscar as respostas para as demandas e 
as carências observadas em seu meio e realizar o cadastramento de 
moradores para o controle e um crescimento planejado são ações 
empreendidas pela associação em prol de seus representados. 

Por ser uma entidade que funciona como agente do processo de 
desenvolvimento da comunidade, executando tarefas de relevante 
interesse público, e por cumprir todos os requisitos legais dispostos na 
Lei no 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
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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" 2.504/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores dos Bairros Calcita, Santa Efigênia e Nossa Senhora 
Aparecida, com sede no Município de Arcos. 

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

Comunitária dos Moradores dos Bairros Calcita, Santa Efigênia e 
Nossa Senhora Aparecida, com sede no município de Arcos. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2002 
Paulo Piau 
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros 

Calcita, Santa Efigênia e Nossa Senhora Aparecida é uma entidade 
sem fins lucrativos, de caráter educativo, beneficente, promocional, 
assistencial, com a finalidade de unir esforços para o desenvolvimento 
do bairro, prestar serviços e conquistar melhorias para a comunidade. 

Para atingir seus objetivos, a Associação planeja e executa vários 
trabalhos que visam a obter a melhoria de vida e o bem-estar da 
comunidade nos setores da saúde, do lazer, da educação, do 
saneamento básico e dos trabalhos de infra-estrutura; procura obter, 
através de órgãos governamentais e da comunidade, meios e verbas 
financeiras para sua subsistência e celebra convênios com entidades 
oficiais, além de manter serviços próprios de assistência médica, 
dentária, recreativa e educacional. 

Sendo uma entidade que atua em prol do desenvolvimento 
comunitário, com propostas e programa que visam à melhoria de vida 
dos cidadãos que residem naquela localidade, e por cumprir todos os 
requisitos legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o 
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.505/2002 
Declara de utilidade pública a Fundação Maçônica 20 de Agosto, 
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com sede no Município de ltuiutaba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Maçônica 20 

de Agosto, com sede no Município de ltuiutaba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau 
Justificação: A Fundação Maçônica 20 de Agosto, instituída pelos 

maçons das Lojas Maçônicas de ltuiutaba, é uma pessoa jurídica de 
direito privado sem fins lucrativos, filantrópica, comunitária e de 
duração indeterminada, com autonomia administrativa e financeira. 

A fundação tem por missão promover o desenvolvimento e o 
progresso integrais da pessoa humana, colaborando para a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

A Fundação Maçônica 20 de Agosto é uma sociedade civil de 
caráter assistencial, que se destaca pela prática desinteressada da 
beneficência, pelo que se depreende da documentação anexa, está 
em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, sendo sua 
diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelos 
cargos que ocupam. 

Por cumprir os requisitos dispostos na Lei no 12.972, de 27/7/98, 
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.506/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de 

Vendinha- A.P.V., com sede no Município de lraí de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Produtores de Vendinha - A.P.V., com sede no Município de lraí de 
Minas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau 
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Justificação: A Associação dos Produtores de Vendinha, 

constituída de pequenos produtores rurais da comunidade de 
Vendinha, no Município de lraí de Minas, fundada em 22/4/88, sob a 
denominação de A. P. V, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que 
tem por finalidade discutir e decidir sobre todos os aspectos que 
envolvem a agricultura, a pecuária, a horticultura e os demais 
assuntos relacionados com o desenvolvimento da comunidade. 

São princípios da APV a promoção de compras e vendas em 
comum, decididas por uma assembléia geral, com assessoria técnica 
da EMATER e de demais órgãos competentes; promover em 
consonância com assessoria técnica adequada excursões, dias de 
campo, palestras técnicas e outras atividades mensais, para a 
melhoria do nível técnico dos produtores da comunidade; a promoção 
de contatos com o poder público para a aquisição de recursos, 
mediante convênios, visando à exploração da agropecuária na 
comunidade. 

A defesa dos interesses dos pequenos produtores da comunidade 
de Vendinha, o incentivo e a viabilização de projetos com vistas à 
geração de renda, além da implantação de programas de combate à 
fome e à pobreza, através da formação de grupos comunitários, são 
ações desenvolvidas pela associação. 

A APV desempenha um papel vital no desenvolvimento da 
comunidade, pois administra as verbas, os insumos e os 
equipamentos destinados à horticultura e à criação de pequenos 
animais, com o espírito comunitário e de acordo com os objetivos e as 
metas estabelecidos nos programas empreendidos. 

Sendo uma entidade que funciona como agente do processo de 
desenvolvimento da comunidade, executando tarefas de relevante 
interesse público, isoladamente e em regime de co-participação com o 
poder público e a sociedade civil organizada, atuando em prol do 
desenvolvimento comunitário, e por cumprir todos os requisitos legais 
dispostos na Lei no 12.972, de 27/7/98, esperamos 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, e para deliberação, nos termos 
do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.507/2002 

-------------------------------
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Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Floresta, 

com sede no Município de Arcos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Bairro 

Floresta, com sede no Município de Arcos. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau 
Justificação: A Associação do Bairro Floresta é uma entidade sem 

fins lucrativos, de caráter educativo, beneficente, promocional, 
assistencial, com a finalidade de unir a comunidade, além de prestar-
lhe serviços e conquistar melhorias em seu favor. 

Sendo uma entidade que atua em prol do desenvolvimento 
comunitário, com propostas e programa que visam à melhoria de vida 
dos cidadãos que residem naquela localidade, e por apresentar todos 
os requisitos legais dispostos na Lei no 12.972, de 27/7/98, esperamos 
o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto apresentado. 

- 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° 2.508/2002 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Urciano José Ribeiro, 

com sede no Município de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Urciano 

José Ribeiro, com sede no Município de Araxá. 
Art. 2 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau 
Justificação: a Loja Maçônica Urciano José Ribeiro, fundada na 

cidade de Araxá, em 2/5/95, é uma associação iniciática, filantrópica, 
educativa e cultural, sem fins lucrativos, segundo os tradicionais 
princípios da Maçonaria Universal. 

Reconhecida de utilidade pública pelo Município de Araxá por 
intermédio da Lei n° 3.121, de 4/6/96, é uma sociedade civil de caráter 
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assistencial, que se destaca pela prática desinteressada da 
beneficência. 

A Loja Maçônica Urciano José Ribeiro, pelo que se depreende da 
documentação anexa, está em pleno e regular funcionamento há mais 
de dois anos, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e 
não remuneradas pelos cargos que ocupam. 

Por preencher os requisitos dispostos na Lei no 12.972, de 27/7/98, 
esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto 
apresentado. 

- 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° 2.509/2002 
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Leopoldina Geovana 

de Araújo, com sede no Município de Sacramento. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública o Instituto Cultural 

Leopoldina Geovana de Araújo, com sede no Município de 
Sacramento. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2002 
Paulo Piau 
Justificação: O Instituto Cultural Leopoldina Geovana de Araújo, 

fundada em 9/2/98, é uma sociedade civil e cultural, sem fins 
lucrativos, que tem por finalidade preservar a história da Fazenda 
Santa Maria, onde floresceu o espiritismo, em conformidade com o 
ensino espírita em toda a região do Triãngulo Mineiro. 

A entidade tem por finalidade estimular o desenvolvimento de 
atividades culturais, profissionalizantes e artísticas voltadas para 
crianças, adolescentes e idosos, sem distinção de raça, filosofia ou 
credo religioso e político. 

Sendo uma instituição kardecista reconhecida como de utilidade 
pública pelo Município de Sacramento, por meio da Lei n° 673, de 
22/10/99, que atua em prol da preservação cultural e artística e 
apresenta todos os requisitos legais dispostos na Lei no 12.972, de 
27/7/98, que disciplina a concessão do título de utilidade pública 
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estadual, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste 
projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.510/2002 
Declara de utilidade pública a S. R. Mulher- Socorro e Readaptação 

da Mulher, com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a S. R. Mulher - Socorro 

e Readaptação da Mulher, com sede no Município de Uberaba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau 
Justificação: A entidade S. R. Mulher - Socorro e Readaptação da 

Mulher é uma organização não governamental fundada em 4/1/2000. 
É uma entidade civil com personalidade jurídica própria e sem fins 
lucrativos que tem por finalidade a proteção da mulher, combatendo a 
violência e denunciando crimes, para a preservação de sua saúde, da 
família, da maternidade, da infância, da velhice, e das minorias. 
Combate a fome e a pobreza e promove a integração de seus 
beneficiários no mercado de trabalho e a habilitação e a reabilitação 
de pessoas especiais. 

Graças à ação dos movimentos de mulheres, das associações que 
se abrem para defendê-las, essas organizações e as delegacias de 
mulheres têm servido para combater a violência sexual e a 
impunidade. 

E indispensável em curto prazo a adoção de uma série de medidas 
visando à denunciar e punir a violência sexual. Ao mesmo tempo, a 
mobilização da opinião pública e a mudança de valores e padrões de 
comportamento são absolutamente essenciais para quebrar a 
naturalidade com que a violência se instala na cultura brasileira - e 
está se instalando em Uberaba. 

Não é possível tolerar tanta violência contra a mulher em Uberaba. 
Em vista disso, a S. R. - Mulher, veio para ajudar e abrigar as 
mulheres uberabenses que necessitam de amparo e abrigo. 
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A casa e a sede da entidade S. R. Mulher são um abrigo 

protegido para mulheres em situação de violência doméstica e sexual, 
pela qual correm risco de vida ou de novo episódio de agressão grave. 
Desenvolve atendimento psicológico e jurídico, como também abriga 
filhos menores em situação de risco gerada pela violência. 

O programa da casa-abrigo é realizado por uma equipe 
multidisciplinar. As atividades de apoio, são desenvolvidas por 
intermédio de atendimentos tanto individuais, quanto em grupo, às 
mulheres e a seus filhos. 

A violência doméstica contra a mulher envolve abuso sexual de 
crianças, estupro, abuso físico e psicológico, acarretando uma série 
de conseqüências na saúde física e na saúde emocional das 
mulheres. 

Desde a sua fundação, a S. R. Mulher atendeu a mais de 497 
mulheres em situação de violência, ficando 127 abrigadas por tempo 
variado (48 horas ou até 3 meses) na casa mantida pela entidade. 

Mister se faz mencionar que todas as pessoas que trabalharam e 
trabalham na S. R. Mulher são voluntárias. 

Sendo uma entidade que atua em prol do combate à violência contra 
a mulher e cumpre todos os requisitos legais dispostos na Lei no 
12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.511/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

Jardim Uberaba- AMBAJU -, 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 dos 

Moradores do Bairro Jardim Uberaba - AMBAJU -, com sede no 
Município de Uberaba. 

Art. 2 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Jardim Uberaba 
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é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter educativo, 
beneficente, promocional, assistencial e tem como objetivo 
desenvolver o potencial da comunidade, por meio de práticas simples 
e prevenção de saúde, promovendo a integração e a participação dos 
moradores na vida comunitária e estimulando o trabalho em grupo 
com atividades produtivas das quais resultem a contribuição para a 
melhoria da qualidade de vida de seus moradores. 

Sendo uma entidade que funciona como agente do processo de 
desenvolvimento da comunidade, executando tarefas de relevante 
interesse público, isoladamente e em regime de co-participação com o 
poder público e a sociedade civil organizada; que atua em prol do 
desenvolvimento comunitário e que apresenta todos os requisitos 
legais dispostos na Lei no 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos 
nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.631/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Colégio Meta no Município 
de Poços de Caldas, pela conquista do prêmio Destaque do Ano, 
oferecido ao curso de Enfermagem dessa instituição. (- À Comissão 
de Educação.) 

W 3.632/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o 20° Batalhão da Polícia 
Militar, no Município de Pouso Alegre, pelo transcurso do seu 20° 
aniversário de criação. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

N° 3.633/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de informações 
sobre o processo de promoção dos oficiais dessa corporação. 

N° 3.634/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG e ao Delegado de 
Polícia de Raposos pedido de informações sobre a apuração da causa 
da morte de Jovito Alves Coelho, ocorrida em 24/11/2002. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 3.635/2002, da Comissão de Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo ao Superintendente do IBAMA em Minas Gerais com 
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vistas a que seja ouvida a comunidade no que concerne à 
definição de critérios e prazos para a desapropriação do restante da 
área do Parque Nacional da Serra da Canastra e com vistas a que o 
plano de manejo do parque e da área de entorno seja discutido 
previamente com os interessados. 

N° 3.636/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Promotor de Justiça da Comarca de Tarumirim 
com vistas a que se verifiquem denúncias contra um cidadão que se 
auto-intitula "Tenente Maciel", dando-se ciência à Casa das 
providências tomadas. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado 
Miguel Martini e do Deputado Miguel Martini e outros (2). 

Proposição não Recebida 
-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 

deixa de receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI N° /2002 

Dispõe sobre a oficialização da Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS 
- e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam reconhecidos, no âmbito do Estado de Minas Gerais, 

a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - e os demais recursos de 
expressão a ela associados como meios de comunicação objetiva e 
de uso corrente. 

Parágrafo único - Compreende-se como Língua Brasileira de Sinais 
o meio de comunicação de natureza visual-gestual, com estrutura 
gramatical própria, oriunda de comunidade de pessoas surdas do 
Brasil, sendo a forma de expressão dos portadores de deficiência 
auditiva e a sua língua natural. 

Art. 2° - Fica assegurado aos surdos o direito à informação e ao 
atendimento em toda a administração pública, direta e indireta, por 
servidor em condições de comunicar-se por meio da LIBRAS. 

Parágrafo único - Para efetivar o disposto neste artigo o Poder 
Executivo poderá estabelecer convênios com entidades públicas ou 
privadas que atuem no atendimento dos surdos. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2002. 



Amilcar Martins 
Justificação: Medidas que visam incluir na sociedade setores que se 

encontram marginalizados representam atualmente um grande 
esforço de vários organismos nacionais e internacionais. Por isso, não 
podemos deixar de contemplar o direito das pessoas surdas, 
brasileiros como nós, que merecem e devem ser objeto de iniciativas 
que visem à sua inclusão na sociedade. 

O reconhecimento da LIBRAS como um meio de comunicação entre 
os surdos e o poder público permite que os surdos possam exercer 
sua cidadania nas suas relações com o Estado. 

A aprovação deste projeto vem ao encontro dos anseios da 
comunidade dos surdos de Minas Gerais. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Geraldo Rezende. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Transporte, do Trabalho (2), de Educação, de Direitos Humanos, 
de Administração Pública e de Política Agropecuária e dos Deputados 
Alberto Pinto Coelho, Marcelo Gonçalves e Dimas Rodrigues. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao 

longo dos últimos quatro anos, ocupei esta tribuna dezenas de vezes, 
para propor, discutir e debater, com todas as minhas forças, 
cumprindo corretamente o papel que me foi confiado pelo povo do 
meu Estado. Volto, pela última vez a esta tribuna, não mais para 
discutir e polemizar, mas apenas para concluir um ciclo, uma fase da 
minha vida. Enfim, para reafirmar algumas crenças e compromissos e, 
sobretudo, para agradecer. Passado o calor dos debates, confrontos e 
enfrentamentos, posso reafirmar, sem nenhuma arrogância, sem 
nenhuma pretensão de ser o dono da verdade, a minha convicção de 
que fui e continuo sendo opositor ao atual Governo. Opositor por 
acreditar, salvo melhor juízo, que esse foi um Governo incompetente, 
omisso, descompromissado e irresponsável. 

Entretanto, tudo isso, a partir de agora, é passado. Chegou o 
momento de aguardarmos, com absoluta serenidade e tranqüilidade, o 
julgamento da história. Para minha alegria pessoal, acredito ter 
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conseguido, na luta travada diariamente no Plenário, nas 
comissões e em todos os espaços em que se concretizou o debate 
democrático na Assembléia, manter esse debate e essa luta. 
Consegui preservar, no plano pessoal, as relações e o respeito de 
todos os Deputados desta Casa. Sem medo de errar, creio não ter um 
único desafeto pessoal, um único inimigo; podendo carregar a crença 
de ter feito 76 amigos ao longo desse convívio de quatro anos. Por 
essa razão, acredito que é parte intrínseca ao processo democrático o 
estabelecimento do contraditório, o papel da oposição, que procurei 
cumprir com correção. Quero novamente, pela última vez, reafirmar a 
minha crença inabalável na democracia, independentemente de 
resultados eleitorais desfavoráveis. 

Até hoje, seguramente, a democracia representa a melhor e mais 
engenhosa criação dos homens como sistema político, para assegurar 
o direito e a supremacia dos interesses da maioria e, ao mesmo 
tempo, garantir as liberdades individuais. 

Reafirmo minha crença e meu compromisso com o projeto social 
democrático, estabelecido como doutrina que pode minimizar as 
injustiças sociais e promover a justiça, prática política exercida pelo 
meu partido, o PSDB, do qual tenho orgulho de ser o fundador. 

Aproveito para prestar rapidamente quatro homenagens. A dois 
companheiros que, neste momento, afastam-se da vida pública: o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Senador José Serra, 
grandes brasileiros, aos quais a história saberá fazer justiça. A dois 
outros companheiros que têm funções importantes no futuro imediato, 
na vida política do nosso Estado: o Deputado e futuro Governador 
Aécio Neves e o ex-Governador Eduardo Azeredo. Aécio Neves 
mostrou sua competência como Líder do Governo, jovem liderança 
política nacional, respeitada por todos os partidos e políticos, e, com 
brilhantismo, elegeu-se Governador. Não tenho dúvida de que, sob a 
liderança do Governador Aécio Neves, Minas vai retomar o 
crescimento econômico, gerará empregos e renda para sua juventude 
e fortalecerá a paz social em direção à felicidade. Presto homenagem 
também ao ex-Governador Eduardo Azeredo, um dos maiores da 
história de Minas, que cumprirá nova etapa em sua trajetória, como 
Senador da República. Orgulho-me de dizer que minhas relações 
políticas são conhecidas e reafirmo minha proximidade, 
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companheirismo, amizade pessoal e política com o ex-
Governador e futuro Senador Eduardo Azeredo, que cumprirá papel 
fundamental na vida política do País. 

Finalmente, reafirmo meu compromisso com o povo da minha terra, 
com a minha gente, que me deu o privilégio de representá-los durante 
quatro anos na Assembléia Legislativa. Ainda, nas eleições passadas, 
honrou-me com dezenas de milhares de votos, o que me deixou 
envaidecido. Assumo meu compromisso com o povo de Minas Gerais, 
qualquer que seja a função que exercerei no futuro, na vida pública ou 
em quaisquer outras atividades reservadas a mim. Concedo aparte ao 
Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)- Deputado Amilcar Martins, 
enxergamos seu pronunciamento não como um adeus, mas como um 
"até logo" da vida pública, pois, certamente, V. Exa. tem uma vida toda 
talhada em cima de trabalho sério e honesto e que realmente 
engrandece o Estado de Minas Gerais, não só como Vereador à 
Cãmara Municipal de Belo Horizonte, como Secretário de Estado, 
professor da UFMG e Deputado Estadual por quatro anos. Para nós, 
que fomos reeleitos, é um privilégio continuar a tê-lo como amigo e 
companheiro. V. Exa. demonstrou responsabilidade com o mandato 
que o povo lhe entregou, porque a sua participação na Casa foi leal, 
honesta, clara e sem meias palavras. Quando era para assumir 
posições, V. Exa. sempre as assumiu com independência, 
responsabilidade e coerência. Foi motivo de muita honra tê-lo como 
companheiro. 

Tenho certeza absoluta de que o Deputado Amilcar Martins não vai 
abandonar a vida pública. Se o Governador Aécio Neves conhecer o 
seu trabalho - e sei que conhece -, V. Exa. poderá dar colaboração 
muito grande ao próximo Governo. É isso que esperamos de V. Exa. e 
do Governo Aécio. Esperamos que continue a emprestar a sua 
inteligência e o seu trabalho a Minas Gerais. 

Foi um prazer tê-lo como companheiro de Bancada e como amigo. 
O convívio com V. Exa. foi autêntico quando discutíamos e votávamos 
projetos; conhecíamos as suas posições claras, sempre em favor das 
causas sociais. 

Muito obrigado pelos quatro anos de convivência. V. Exa. vai ter 
sempre neste Deputado e nos outros, que aqui continuarão, 
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verdadeiros companheiros e amigos. Com certeza, haveremos de 
vê-lo brilhar, por muito mais tempo, sempre que for solicitado a 
emprestar a sua inteligência e o seu trabalho a Minas Gerais. 
Parabéns, Amilcar! 

O Deputado Amilcar Martins* - Muito obrigado, amigo Deputado 
Carlos Pimenta, pelas palavras generosas. 

Algumas palavras de agradecimento, a todos os funcionários, desde 
os mais modestos até os assessores das Comissões e qualificados. A 
Assembléia Legislativa é conhecida no Brasil inteiro e reconhecida 
pela sua competência. Evidentemente, isso se deve, em grande parte, 
a algumas das lideranças políticas mais importantes de Minas e do 
Brasil, que ocupam as suas cadeiras. Mas é também o resultado de 
um grupo dedicado, competente, honrado e correto que tem prestado 
serviço inestimável ao funcionamento desta Casa. De maneira 
particular, agradeço aos funcionários do meu gabinete, amigos e 
companheiros que, ao longo de toda essa trajetória, ajudaram-me com 
lealdade, competência e amizade; aos companheiros Deputados; e 
aos de Bancada, solidários, identificados numa luta comum, com 
quem compartilhei um processo de lutas ao longo de todos esses 
anos. 

Finalmente, a todos os meus amigos, Prefeitos, Vereadores, 
lideranças políticas, companheiros ao longo de minha vida e, de 
maneira carinhosa, à minha família, à minha mãe, meus irmãos, 
especialmente à minha mulher Cláudia e ao meu filho Chiquinho, pela 
amizade, compreensão, solidariedade e companheirismo. 

Chegou a hora de dizer adeus. Procurei sugerir, discutir, debater e 
contribuir para o funcionamento desta Casa. Se mais não fiz foi 
porque não pude. Tenho a convicção de que combati o bom combate. 
Que Deus nos abençoe a todos! Muito obrigado. 

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

Sras. Deputadas, público das galerias e que nos assistem pela TV 
Assembléia, antes de iniciar o meu pronunciamento, cumprimento o 
Deputado Amilcar Martins. Foram vários os embates, mas sempre no 
plano da discussão política, como devem ser as discussões neste 
parlamento. 
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Trago a triste notícia da repercussão do Decreto Federal no 

4.495, de 4/12/02, que, infelizmente, traz o indulto de Natal a presos 
condenados a até seis anos de prisão. Não apenas o Estado de Minas 
Gerais, mas também todo o País passa por uma grande insegurança 
pública. O decreto assinado pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, em seu art. 1°, diz o seguinte: "É concedido indulto ao: I -
condenado à pena privativa de liberdade não superior a seis anos 
que, até 25/12/02, tenha cumprido 1/3 da pena, se não reincidente, e 
metade, se reincidente;". Depois, seguem os demais incisos e as 
demais condições previstas nesse decreto. Chamou-me a atenção 
também o previsto no art. yo desse decreto. (-Lê:) 

"Art. 7 - Os benefícios previstos neste decreto não alcançam os: I -
condenados por crime hediondo, de tortura e terrorismo; 11 -
condenados por tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins; 111 -
condenados, embora solventes, que tenham deixado de reparar o 
dano; IV - condenados por crimes definidos no Código Penal Militar 
que correspondam aos impostos previstos nos incisos I, 11 e 111 deste 
artigo; V- condenados por crime contra o sistema financeiro nacional." 

Mas o § 2° do art. yo tem outra leitura. "Aos condenados à pena 
privativa de liberdade aplicada não superior a quatro anos não se 
aplicam as restrições deste artigo," ou seja, do "caput" do art. yo e dos 
demais incisos lidos anteriormente. 

Sr. Presidente, com muita preocupação, já que tivemos a 
experiência de ter trabalhado na área policial durante 15 anos, dos 
quais 11 trabalhamos nas ruas combatendo o crime, por diversas 
vezes ocupei esta tribuna para dizer que um determinado cidadão 
havia roubado, usando da violência, um telefone celular de uma moça 
no centro da cidade, sendo preso pela Polícia Militar. Posteriormente, 
antes de completar 24 horas, praticou novamente outro roubo contra 
um senhor de setenta e poucos anos, aproveitando-se da sua idade 
avançada. Esse cidadão certamente seria condenado a uma pena não 
superior a seis anos e seria presenteado com o indulto de Natal que 
se estenderá até o dia 25 de dezembro. Esse indulto veio muito 
facilmente, sem querer dizer que o Presidente não tenha de praticá-lo 
e que não deva concedê-lo. 

Assistimos, ontem, ao Jornal Nacional, pela Rede Globo de 
Televisão, e vimos o setor penitenciário do Rio de Janeiro manifestar 
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que, se o indulto for cumprido, na prática, cerca de 3 mil presos 
ganharão as ruas. 

Como Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública, 
recentemente instalada na Casa, estou preocupado e não entendo 
como o Presidente da República, neste momento tão delicado por que 
passa a segurança pública não só de Minas Gerais, mas também de 
todo o Pais, pode conceder indulto tão brando e de tão longo alcance. 

Representamos a Assembléia Legislativa no Conselho Estadual de 
Entorpecentes - CONEN - e acompanhamos de perto o drama de 
várias famílias que têm seus entes queridos influenciados e levados 
pelo tráfico de drogas. Agora, condenados por tráfico, já que as penas 
variam de 3 a 15 anos de prisão, também poderão ser liberados. 
Nesse caso, como ficarão nossas famílias? Estaremos, mais uma vez, 
desprotegidos diante dos traficantes que aliciam nossos filhos. 

A situação é preocupante, e não poderia deixar de registrar meu 
repúdio pela forma com que o Presidente elaborou esse decreto 
federal, pois certamente teremos milhares de presos de Minas 
ganhando as ruas neste final de ano. Queira Deus que não tenhamos 
mais vítimas de assaltos, latrocínios e homicídios e que esses presos 
possam comportar-se verdadeiramente bem, fazendo jus ao indulto! 
Entretanto, a situação é muito preocupante, e certamente os 
problemas de violência e criminalidade se agravarão, a partir do 
momento em que esse decreto for cumprido em sua íntegra e todos 
os Estados passarem a conceder o indulto de Natal que o Sr. 
Fernando Henrique deixou de presente para o povo brasileiro. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Agradeço ao Deputado 
Sargento Rodrigues por usar parte do seu tempo para fazer leitura de 
reflexão que este parlamento precisa ter nos seus anais. Sr. 
Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, servidores da Casa, 
imprensa, senhoras e senhores, (- Lê:) "Se, de cada minuto, os 60 
segundos tu puderes tornar com teu suor fecundos ... És um homem". 
Esta frase de Rudyard Kipling abre a página do sitio da Internet do 
Senador da República e Vice-Presidente eleito do Brasil, José Alencar 
Gomes da Silva. Sob a égide do trabalho abnegado; da predestinação 
para ser um vitorioso; da perseverança para ultrapassar os 
obstáculos; da inteligência para ser criativo; da dignidade para ser um 
líder; da grandeza para ser humilde, o homem construiu um tempo, 
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erguendo império industrial que, além de contribuir para o 
crescimento do País e do nosso Estado, proporciona, direta e 
indiretamente, a evolução de milhares de vidas humanas e de 
cidadãos brasileiros. Mineiro de Muriaé, é filho de família que cultua a 
simplicidade, valores espirituais e morais impregnados de austeridade 
e amor. 

A grandeza empresarial de José Alencar é inconteste e, em 
proporção, infinitamente maior é sua integridade moral. Esse é o 
empresário alvo de processo que corre na Corregedoria-Geral da 
União, que tem a obrigação de averiguar tudo e de rapidamente 
romper o silêncio para declarar a isenta participação da COTEMINAS 
em qualquer ato ilícito. Afinal, juristas de grande honorabilidade 
apresentaram pareceres atestando a lisura das operações da 
empresa. A honestidade de José Alencar, embora questionada por 
veículos da imprensa nacional, é patrimônio de todos os mineiros, e 
sobre isso todos temos que falar. Não uso a tribuna para fazer 
apologia vã ou bajular o empresário e Senador, mas o faço para 
garantir aos mineiros que a verdade virá, pois sobre ela não pesará 
valores tortuosos de denúncias frágeis e sem qualquer consistência. 

Para finalizar, deixo, em nome do povo norte-mineiro, palavras de 
apoio ao Senador José Alencar, que se manterá altivo, digno, probo e 
humilde, exatamente como aprendeu com Antônio Gomes da Silva e 
D. Dolores Peres Gomes da Silva". 

Sr. Presidente, lembro-me de uma passagem em que, conversando 
em Janaúba com o Senador José Alencar, dizia-lhe que, apesar da 
nossa amizade, estávamos politicamente em caminhos opostos. Ele 
respondeu-me que estávamos em caminhos diferentes, entretanto na 
mesma direção porque ambos lutávamos por um País melhor, mais 
justo, digno e humano. Gostaria que essas palavras ficassem aqui 
registradas no momento em que o mineiro José Alencar ocupará um 
cargo que dignifica a todos nós. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, é o que tinha a 
dizer. 

* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa mineira, senhores e senhoras, tenho dois assuntos 
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importantes a tratar nesta tarde. O primeiro mereceu uma 
correspondência do Sindicato Rural de Montes Claros, órgão ligado à 
FAEMG, com o seguinte teor:(- Lê:) 

"Montes Claros, 1 O de dezembro de 2002. Sr. Deputado Carlos 
Pimenta, não bastassem os vários problemas enfrentados pelos 
produtores rurais do Norte de Minas, tais como endividamento mal 
resolvido, seca que assola a região, encontramo-nos agora com um 
problema muito mais grave e que, se não resolvido urgentemente, 
terá, nos seus desdobramentos, conseqüências imprevisíveis. 

Falamos de invasões de propriedades rurais produtivas pelo MST ou 
pela Liga Operária Camponesa, que, além de ferirem leis 
constitucionais, têm deixado um rastro de destruição e prejuízos aos 
produtores. 

Por orientação do atual Governo, reintegrações de posse estão 
deixando de ser cumpridas, trazendo aos produtores uma 
intranqüilidade sem precedentes. Com a finalidade de se fazer justiça, 
recorremos a V. Exa. para que juntamente com a FAEMG, já 
notificada e ciente da atual situação, promova um encontro com o 
Exmo. Sr. Governador de Minas, Dr. Itamar Augusto Cautiero Franco, 
objetivando a busca de soluções para este grave impasse. 

Afirmamos a V. Exa. que, se não lograrmos êxito neste nosso pleito, 
teremos que tomar medidas cabíveis, para defender os nossos 
direitos e nosso patrimônio, não importando quais sejam. 

Certos de contarmos com a sua valiosa ajuda, colocamo-nos à 
disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente. Reinaldo 
Veloso Rabelo, Presidente do Sindicato Rural de Montes Claros; Lúcio 
Tolentino Amaral, Presidente da Sociedade Rural de Montes Claros". 

Entendo que a situação agrária em nosso País chegou a um ponto 
insustentável. O Norte de Minas é uma região pacífica, que enxerga, 
no produtor rural, alguém extremamente paciente e consciente. Mas 
observamos na região movimentos de ocupação de terras, em sua 
grande maioria produtivas. 

Pessoas incentivadas por líderes invadem fazendas produtivas, 
obrigando os proprietários a reaver suas terras em juízo. Infelizmente, 
nenhuma providência é tomada para reintegrar as terras aos legítimos 
proprietários. Terras improdutivas, verdadeiras sesmarias, terras com 
cadeados nas porteiras dando peso apenas ao patrimônio de 
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fazendeiros, merecem ser alvo da reforma agrária. Pequenas 
propriedades cujos donos muitas vezes são obrigados a deixá-las 
temporariamente, em busca de empregos, são alvo de invasão pelo 
MST e pela Liga Operária Camponesa. Há casos de pequenos 
produtores rurais que também têm suas terras invadidas. Em Jaíba, 
invadem terras públicas, reservas ecológicas e pequenas 
propriedades rurais. 

O Governo Lula tem de priorizar a estabilidade agrária. A reforma 
agrária é necessária, mas respeitando-se os pequenos proprietários 
rurais. A preocupação do Sindicato Rural de Montes Claros é legítima. 
É necessário tomar providências. Infelizmente, no apagar das luzes 
desta legislatura, será impossível que esta casa ajude. Mas faremos 
chegar às mãos do Secretário Paulino Cícero esta preocupação. 
Promoveremos esse encontro nesta semana, para que o sindicato 
venha e acerte com o Governo a linha de ação, tranqüilizando, assim, 
o Norte de Minas. Se chegar às vias de fato será muito triste, pois 
entendemos que os pequenos proprietários do Norte de Minas 
defenderão suas terras com força, podendo acontecer um verdadeiro 
banho de sangue. Se por um lado, a Constituição garante a 
propriedade da terra, por outro, promove a reforma agrária nas terras 
improdutivas. Mas o caminho está errado. Apoiamos 
incondicionalmente o Sindicato Rural de Montes Claros. 

No decorrer dos anos, eu, os Deputados Doutor Viana, Dalmo 
Ribeiro Silva e outros preocupamo-nos com a situação das estradas, 
principalmente as federais. 

Fizemos vários pronunciamentos, houve várias reuniões nas 
comissões, fomos a Brasília para ter audiência com o Ministro dos 
Transportes. Enfim, demonstramos a nossa preocupação e fizemos 
sérias e graves denúncias do que está ocorrendo no Estado. 

O Governador Itamar Franco legitimamente reivindicou os créditos 
de recursos que haviam sido aplicados em estradas federais pelo 
Governo de Minas, créditos que chegam hoje à casa de 
R$1.200.000.000,00. Responsavelmente fez um levantamento do que 
foi aplicado nessas estradas durante tantos e tantos anos, e 
documentos foram entregues ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, até julho deste ano, em tempo hábil. E eis que disso resulta 
a edição de uma medida provisória em que o Governo Federal 
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repassa para os Estados brasileiros a delegação, a 
responsabilidade de cuidar de cerca de 18.000km de estradas. E, para 
cada quilômetro cuidado, o Governo Federal também repassará a 
quantia de R$130.000,00. 

Minas Gerais, pela estatística, pelo levantamento feito, será 
agraciada, se é que podemos chamar dessa forma, com a 
responsabilidade de receber 6.000km de estradas federais, num total 
de setecentos e poucos milhões de reais. Mas chamo a atenção para 
um fato. Já foi divulgado, por várias vezes, pelo próprio Governador 
Itamar Franco, que esses recursos que serão repassados para serem 
aplicados nas estradas federais delegadas a Minas Gerais serão 
destinados ao pagamento do 13° salário dos funcionários. Muito justo. 
Já defendi, por várias vezes, a obrigação do Governo do Estado em 
pagar o décimo-terceiro, que é um direito legítimo, sagrado dos 
trabalhadores, dos funcionários do Estado. Mas como vai ficar a 
situação das estradas? Na gíria popular, estamos tirando a roupa de 
um santo para vestir outro. Quais as garantias que teremos da 
restauração da BR-135, da BR-365, da BR-251, todas do Norte de 
Minas? Quais as garantias, como diz o Deputado Chico Rafael, da 
restauração da BR-459? Elas formarão o "pool" de estradas que serão 
repassadas a Minas Gerais, e é necessário que haja, acima de tudo, o 
comprometimento do Governo de Minas com a restauração dessas 
estradas, porque, a partir do próximo ano, quando novamente 
subirmos à tribuna, quando formos cobrados pelo povo de Minas 
Gerais pela precariedade de nossas estradas, o Governo Federal 
falará "não tenho mais nada com isso, já passei as estradas para 
Minas Gerais e já repassei os recursos para suas restauração". E não 
teremos o direito de fazer nenhuma reivindicação ao Governo Federal. 

Em viagem de Montes Claros para Belo Horizonte, pude constatar o 
crime que está sendo cometido contra o povo norte-mineiro. Para 
fazer o percurso de Montes Claros à BR-040, com cerca de 300km, 
gastam-se, em média, 7 horas de viagem - quando deveriam ser 
pouco mais de 4 horas -, devido ao grande número de buracos 
existentes. 

Nesta semana, teremos uma audiência com o futuro Governador, 
Aécio Neves, em quem deposito minha confiança, o qual 
desempenhou papel importantíssimo na edição da medida provisória. 
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Faço questão, com muita honra, de ser Deputado da base do 
Governo nesta Casa, mas levarei a S. Exa. essa preocupação, que 
deve ser de todo o Estado. Os 6.000km de estradas federais que 
serão repassados para Minas ficarão sob a responsabilidade do DER-
MG. Veremos se irão repassar a BR-381, as estradas que foram 
restauradas e que estão em bom estado de conservação. Nesse caso, 
o Governo mineiro poderia privatizá-las. Mas as que serão repassadas 
são problemáticas, precisam ser reconstruídas, como a BR-135. 
Como estão pagando R$130.000,00 por quilômetro, simplesmente 
lavarão as mãos após a edição da medida provisória. 

Certamente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, teremos muitas 
discussôes a fazer no próximo ano. Se não contarmos com o aval do 
Governador eleito, Aécio Neves, para assumir tal responsabilidade, 
serei contra essa medida provisória, esse presente-de-grego que o 
Governo Federal quer dar ao Governo mineiro. Muito obrigado. 

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

Deputadas, público das galerias, telespectadores da TV Assembléia. 
Ocupo esta tribuna para tratar de dois assuntos. O primeiro é, como 
Presidente estadual do PSB, a manifestação da nossa dor pelo 
passamento do companheiro, eminente jurista e homem público, 
Evandro Lins, fundador do partido, com Antônio Houaiss, em 1945, 
tendo também participado da reorganização do PSB durante o 
processo de redemocratização do País. Estamos de luto pela perda 
desse nosso companheiro imortal, tão importante para a história da 
democracia brasileira. Evandro Lins faleceu ao voltar de uma das 
muitas homenagens que lhe foram prestadas em Brasília. Manifesto, 
portanto, a tristeza de todos os membros do PSB pelo passamento 
desse brasileiro tão ilustre. 

O segundo assunto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, diz respeito ao 
importante papel desempenhado por esta Casa, especificamente pela 
Comissão de Direitos Humanos. 

Os trabalhos que o Ministério Público do Estado está realizando e 
que a nossa grande imprensa traz estampados vêm reforçar o papel 
da Assembléia Legislativa e da Comissão de Direitos Humanos. 

Muitas vezes, alguns tentam reduzir a importância dessa Comissão 
à questão prisional. Mas o seu papel vai muito além. Refiro-me, 
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especialmente, às manchetes que trazem hoje os jornais sobre a 
morte da modelo Cristiane Ferreira. Um dos nossos jornais traz: 
"Modelo foi assassinada, afirma a Promotoria". Meses atrás, na 
Comissão de Direitos Humanos, o pai da Cristiane buscou justiça. E é 
esse o papel dessa Comissão - dar ao cidadão mineiro acesso total à 
justiça, não interessando quem seja. A denúncia recebida, naquele 
momento, referia-se à morte de uma cidadã mineira e a todo o 
processo, repleto de equívocos e irregularidades. O papel da 
Comissão foi, portanto, dar a um pai, que reivindicava que a memória 
de sua filha fosse tratada com dignidade, e que os fatos fossem 
esclarecidos. 

Provocada por um requerimento de minha autoria, imediatamente a 
Comissão realizou uma audiência pública, a fim de esclarecer a 
situação. Após tomar posse da documentação, o Ministério Público 
reabriu o caso e temos, desde então, acompanhado todo o trabalho 
que está sendo feito. Para as autoridades, tratava-se de suicídio. E 
somente quatro meses após a morte da jovem Cristiane, foi aberto 
inquérito policial. 

O papel principal desempenhado por esta Assembléia e pela 
Comissão de Direitos Humanos foi enfrentar o problema para que tudo 
fosse apurado; não temê-lo, e ficar do lado da justiça. As denúncias 
do envolvimento de pessoal do alto escalão do Governo fizeram com 
que a família viesse à Comissão e apelasse para que fosse feita 
justiça. E é isso o que esperamos. 

Por decisão do Ministério Público, já por esses dias tornar-se-á 
público todo o inquérito e será revelado o que vem sendo até agora 
guardado: as informações relativas às investigações e a divulgação 
dos fatos. 

Conforme está nos jornais de hoje, "O Ministério Público derrubou 
definitivamente, ontem, a hipótese de suicídio da modelo Cristiane 
Aparecida Ferreira, de 24 anos, ao contrário do que havia concluído a 
Polícia Civil". O Ministério Público já tem em suas mãos a análise das 
fotos da modelo morta, feita por peritos da UFMG, demonstrando que 
ela teria sido agredida antes de morrer. 

O Ministério Público solicitou e marcou para quinta-feira a exumação 
do corpo da modelo Cristiane Ferreira, que está sepultado em 
Contagem. O pedido de exumação veio após a divulgação de um 
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laudo feito por Roberto Pereira Campos, professor de Medicina da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Ao analisar seis fotos do corpo 
da modelo, tiradas pela perícia, Campos concluiu que Cristiane 
apresentava sinais de violência no nariz e na mão, indicativos de que 
houve luta antes da morte, e que ela morreu por asfixia. 

Esperamos, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, que a justiça seja 
feita, e a verdade, ao final de tudo, apareça. Algo, porém, fica claro 
para todos nós nesse episódio. Houve, sem dúvida, por parte das 
autoridades, uma tentativa de encobrir toda a situação. Isso as coloca 
em situação delicada. Por que demorou quatro meses a abertura de 
um inquérito sobre a morte de uma cidadã de Minas Gerais? 

Análises estão sendo feitas pelo Ministério Público. Estão ouvindo 
pessoas que não tinham sido ouvidas nem chamadas no processo. 
Algumas situações nos deixam impressionados, como por exemplo, o 
fato de uma pessoa, que tinha envolvimento com Cristiane, ter sido 
seqüestrada em Belo Horizonte um mês antes de sua morte. Essa 
pessoa tinha envolvimento com ela. Por que as autoridades não a 
ouviram? Por que não foi feita, anteriormente, a análise das fotos que 
os peritos estão fazendo agora e concluindo que ela foi vitima de 
violência? Por que não foi feita com cuidado a análise, por parte das 
autoridades, da possibilidade de sua morte por asfixia? 

Sem dúvida, agora teremos, por parte do Ministério Público, maior 
cuidado na investigação e apuração. Toda a população de Minas 
Gerais terá acesso às informações, a partir do momento em que o 
processo se tornar público. Acompanharemos tudo, desde o momento 
em que a família, inconformada com a versão de suicídio, procurou a 
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa. Esse é o 
papel daquela Comissão. Esse é o verdadeiro papel dos direitos 
humanos, ou seja, comparecer aos locais onde foi negada a justiça, 
onde foi negado o direito. 

Na exumação, veremos também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público presente, o laudo que comprova se a jovem 
estava grávida. Nada disso importou anteriormente para as 
autoridades, que concluíram por auto-extermínio, suicídio. Colocaram 
tudo dentro da gaveta, tentando abafar a situação. Esperamos que 
tudo seja esclarecido. 

Que esse pai que buscou a Comissão de Direitos Humanos da 
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Assembléia Legislativa possa ter as informações que envolvem a 
morte de sua filha e que lhe foram negadas anteriormente pelo Poder 
Executivo do Estado de Minas Gerais. É responsabilidade do Poder 
Legislativo, do Poder que representa a população de Minas Gerais 
enfrentar essas situações e não temer nada. É isso que a população 
de Minas Gerais espera de seus representantes: que não se 
escondam, mas busquem trazer à luz a verdade. É essa a nossa 
expectativa nas próximas horas. Queremos trazer a público toda a 
investigação realizada pelo Ministério Público, tirando seu caráter 
sigiloso, para que possamos conhecer toda a realidade da situação 
que envolveu a morte de uma jovem de Minas Gerais. Foi perdida 
uma vida e à família foi negado o direito humano de ter respostas, de 
ter acesso ao inquérito e de ver a justiça ser feita. Se é um 
assassinato, existem culpados que devem ser julgados de acordo com 
a legislação e devem cumprir suas penas. É isso que a Comissão de 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa defende. Neste 
momento, nós, da Comissão, nos sentimos realizados ao ver vir a 
público o esclarecimento de algo que estava totalmente escondido, 
em resposta à família e à sociedade de Minas Gerais. Obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 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. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, considerando que o Projeto de Lei n° 2.141/2002 foi 

convertido em diligência e tendo em vista que o parágrafo único do 
art. 301 do Regimento Interno estabelece que os projetos de utilidade 
pública têm sua tramitação suspensa até que se atenda ao pedido de 
informação, torna sem efeito o despacho proferido na reunião 
ordinária de 10/12/2002 ao requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva relativo a esse projeto. 

Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 2002. 
Wanderley Ávila, 2° Secretário, no exercício da Presidência. 
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Comunicação da Presidência 

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 
nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos no 3.635/2002, da Comissão de Política Agropecuária, 
e 3.636/2002, 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 
Administração Pública, de Direitos Humanos, de Educação, do 
Trabalho (2), de Transporte e de Política Agropecuária, que foram 
publicadas na edição anterior; e pelo Deputado Alberto Pinto Coelho -
informando que, no último dia 8 de dezembro, a cidade de Conceição 
do Mato Dentro comemorou seus 300 anos e os 250 anos da Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade (Ciente. Oficie-
se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos 

do inciso Vil do art. 232, ele o art. 140, do Regimento Interno, 
requerimento do Deputado Miguel Martini solicitando que o Projeto de 
Lei no 2.447/2002 seja encaminhado à Comissão de Transporte, uma 
vez que a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para 
emitir seu parecer; e, nos termos do inciso XXVII do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimentos do Deputado Miguel Martini e 
outros (2) solicitando a apreciação pelo Plenário dos Requerimentos 
n°s 3.520 e 3.521/2002. 

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 n° 86/2002, do Deputado Hely Tarqüínio e 
outros, que dá nova redação ao art. 56 da Constituição do Estado (À 
promulgação.); e dos Projetos de Lei n°s 1.746/2001, do Deputado 
João Pinto Ribeiro, que obriga as empresas produtoras, distribuidoras 
e que comercializam disquetes a recolhê-los quando inutilizados, 
dando-lhes destinação sem causar poluição ambiental; 2.108/2002, do 
Deputado Rêmolo Aloise, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de São Tomás de Aquino o imóvel que especifica; 
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2.172/2002, do Deputado Cristiano Canêdo, que altera o inciso I 
do art. 2° da Lei n° 12.688, de 15/12/97; e 2.439/2002, do Governador 
do Estado, que assegura pensão mensal vitalícia aos bolsistas de 
atividades especiais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas 
Gerais· FHEMIG ·e dá outras providências (À sanção.). 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) · Parecer de Redação 
Final do Projeto de n° 1.945/2002, do Deputado Doutor Viana, que 
acrescenta o§ 5° ao art. 1 o da Lei no 13.694, de 1°/9/2000. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia · Sr. Presidente, colegas Deputados, 

colega Deputada presente, imprensa, companheiros e companheiras 
da área da saúde que nos visitam no dia de hoje, vou encaminhar a 
votação da redação final de um projeto e o solicito à assessoria, para 
que possa embasar minha argumentação. Vou discuti-lo com muita 
tristeza, por fazê-lo exatamente na hora da redação final. Digo isso 
porque esse projeto já havia sido votado em 1 o turno e estava em 
votação em 2° turno. É um projeto extremamente polêmico e muito 
discutido nesta Casa. Trata-se de um assunto referente aos 
funcionários da extinta MinasCaixa, e somente a eles. É exatamente 
esse ponto que gostaria de chamar a atenção dos Deputados, porque 
creio que a maioria acabou trocando "gato por lebre" e votando em 
algo que não foi discutido nesta Casa e que foi apresentado como 
uma emenda de última hora, aproveitando-se daquilo que é chamado 
de emenda ''frankenstein" e que outros chamaram, mais 
recentemente, de "projeto hospedeiro". 

E eis aqui, no caso dos funcionários da MinasCaixa, um outro 
hospedeiro. O projeto dizia que "o art. 1° da Lei no 13.694 fica 
acrescido do seguinte parágrafo: '§ 5° - o valor obtido como vantagem 
pessoal passará a constar do contracheque dos servidores, com a 
denominação de vencimento básico complementar e sobre ele 
incidirão todos os direitos inerentes ao vencimento básico"'. Portanto, 
o projeto diz respeito especificamente ao art. 1°, e ele só tem um 
artigo, que se refere aos funcionários da MinasCaixa. Ele demorou a 
tramitar por ser polêmico, recebeu algumas emendas, mas chegou 
aqui com uma última emenda, acordada no 2° turno, relativa aos 
funcionários da MinasCaixa. Hoje, pela manhã, tivemos uma reunião 
em que a pauta já estava determinada anteriormente, e esse projeto 
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constava exatamente nos termos em que foi aprovado no 2° turno. 
Portanto, depois de discutido nas comissões. Logo depois, tomo 
conhecimento de três emendas a este projeto, sendo duas 
substitutivas, e todas "frankenstein", que usaram o projeto como 
hospedeiro. Foram aceitas como Acordo de Líderes. Cabe questão de 
ordem, que deve ser respondida, porque, mesmo sendo Acordo de 
Líderes, segundo o Regimento Interno, a matéria tem que ser 
pertinente ao projeto. Caso não seja, não pode nem sequer ser 
recebida, mesmo que seja por acordo de todos os Líderes desta 
Casa. 

A Emenda no 1 é pertinente, pois diz respeito ao valor obtido como 
vantagem pessoal que constará no contracheque. Foi apresentada 
pelo Deputado Doutor Viana. Não examinei o seu mérito. Apresentar 
emenda, na última hora, não é bom. Mas, pelo menos, o seu conteúdo 
refere-se à matéria. Já as outras duas não têm nada de pertinente em 
relação ao que foi votado. A Emenda no 3 diz que às disposições 
previstas na Lei n° 9.532, de 30/12/87, aplicam-se, nos termos do art. 
32, § 2°, da Constituição Estadual, o exercício de funções. Nada tem a 
ver com a MinasCaixa. Nenhum Deputado, mesmo estando atento, 
consegue saber que lei é essa, já que é legislação de 30/12/87. Essa 
lei dispõe sobre a remuneração de cargo de provimento de comissão 
para fins de apostilamento e aposentadoria. Esses direitos atingiriam 
aqueles que estão também no exercício de funções, que somos nós, 
os Deputados. Passaríamos, então, como funcionários públicos, a 
poder aposentar com salários de apostilados. Sinceramente, esse não 
é assunto da MinasCaixa. É extremamente polêmico. Não há, por 
nossa parte, a menor concordância. Hoje, discute-se se o 
apostilamento é justo ou não. Não se pode realizar a discussão e a 
inclusão da possibilidade de apostilamento dos Deputados em uma lei 
que nada tem a ver com essa matéria. Tenho certeza de que a 
maioria ou quase todos os Deputados nem sequer sabem que isso foi 
aprovado hoJe,pela manhã. Nem sei se havia quórum. No momento 
dessa votação, eu estava na Comissão de Administração Pública, 
apreciando outros projetos importantes. Não culpo nenhum dos 
Deputados que aqui estavam porque não poderiam saber, 
antecipadamente, que algo desse tipo poderia ser apresentado. 

A segunda emenda também não se refere ao assunto dos 
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funcionários da Minascaixa. Nesse caso, o projeto também foi 
usado como hospedeiro. A Emenda no 2 diz que os valores 
remuneratórios definidos na Lei n° 13.200, de 3/2/99, e suas 
alterações correspondem ao limite máximo previsto no art. 27, § 2°, da 
Constituição Federal, e serão reajustados, observados os mesmos 
índices, sempre que se altere a legislação federal pertinente. A 
modificação lida dessa forma não permite a nenhum Deputado saber 
o que está votando. Com tantas referências legais, ninguém sabe do 
que se trata. E a emenda é aceita, mesmo não sendo referente ao 
assunto do projeto em questão. A Presidência - não sei quem dirigia 
os trabalhos nesse momento - pecou ao aceitá-la, mesmo tendo a 
assinatura da maioria dos Lideres. 

Diz respeito a assunto extremamente polêmico que nós, Deputados, 
teremos de discutir. Refere-se a reajustar o salário dos Deputados em 
75% dos salários dos Deputados Federais. Como sabemos, os 
Deputados Federais já anunciaram para este fim de ano um reajuste 
de seus salários. Assumiram isso. Os Deputados Estaduais de São 
Paulo também o fizeram, por meio de lei que trata do assunto. Temos 
de resolver essa questão por meio de lei, e não nos comportando 
como se fosse errado ganhar 75% dos salários pagos aos Deputados 
Federais, recorrendo a uma lei que nada tem a ver, que é a lei da 
MinasCaixa. É justo ou não reajustar nosso salário? Essa é a questão 
que tem de ser discutida. Não devemos tratá-la como se tivéssemos 
de esconder da população algum reajuste. 

Sr. Presidente, indignado faço esta intervenção. Não é correto agir 
dessa forma. Já fomos alvo de muitas criticas. Digo, mais uma vez, 
que os Deputados não precisam ficar na defensiva por terem 
aprovado o projeto, por aqui estarem hoje pela manhã. Ninguém era 
obrigado a saber que uma esperteza dessas viria camuflada em 
projeto que não tem nada a ver. Minha questão de ordem é para que 
seja anulada a decisão tomada pela manhã, para que não sejam 
recebidas as emendas, porque nenhuma diz respeito ao conteúdo do 
projeto de lei. Solicito de V. Exa. a interrupção desta reunião para 
discutirmos o assunto entre nós, após, é claro, a manifestação de 
todos os Deputados que queiram fazê-lo. Espero que se note a 
pertinência da questão que levanto para a anulação das deliberações 
feitas pela manhã, concernentes às duas emendas. Obrigado. 
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O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, sua questão de 

ordem será respondida oportunamente. Em discussão, o parecer. 
Com a palavra, para discutir, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, a nossa proposta é 
essa. Reafirmamos: uma emenda realmente é imoral, a de 
apostilamento de parlamentares; a outra, é absolutamente legítima, 
legal e constitucional e está dentro do que é previsto. Trata-se de uma 
emenda "frankeinstein". No caso, pode-se até verificar se há, na Casa, 
algum projeto que seja assemelhado a essa matéria. Então, nós a 
votaríamos e aprovaríamos. 

O PSB não concorda e continuará obstruindo para que não seja 
aprovada essa redação final. É conveniente a suspensão dos 
trabalhos, para tentarmos, por meio de acordo, solucionar os 
problemas, e não prejudicarmos o projeto do Deputado Doutor Viana. 
Na Redação Final, não é possível a modificação do texto, mas, como 
já aconteceu em outras oportunidades, com acordo de Líderes talvez 
consigamos o que pretendemos. 

Propomos a suspensão dos trabalhos para discutirmos a questão. A 
Comissão de Constituição e Justiça deve ser ouvida sobre a 
constitucionalidade ou não da matéria, que já está prejudicada por 
vício de tramitação. Não está de acordo com o Regimento Interno, não 
é pertinente e não podia tramitar. Logicamente, ensejará ações 
judiciais. Por isso, temos de corrigi-la antecipadamente. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Doutor Viana. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não 
esperava que chegássemos a esse impasse, porque, pela manhã, já 
estava tudo acordado. O meu projeto inicial beneficia, com lisura, os 
ex-funcionários da MinasCaixa. A emenda que apresentei apenas 
muda a nomenclatura, sem alterar o conteúdo do projeto. Essas duas 
emendas surpreenderam-me, pois entramos em entendimento com os 
autores para que não fosse apresentada emenda e, assim, não fosse 
prejudicada a aprovação do projeto. Infelizmente, por meio de 
artifícios, usaram o projeto para inserir essas emendas. Como a 
aceitação das emendas não depende do autor do projeto, mas da 



1056 
Presidência da Mesa, não pudemos impedi-las. Respeitando a 
solicitação dos colegas, pois trabalhamos com espírito de união, 
pedimos apenas que não trouxessem transtornos ao projeto inicial. 
Fiquei surpreso com o esclarecimento sobre o que está por trás 
dessas emendas. Lamentamos que o nosso projeto tenha sido usado 
de forma a beneficiar algumas pessoas. 

Espero que cheguemos a um entendimento, para que o projeto seja 
votado. Se não conseguirmos um acordo em Plenário, o Governo, em 
última análise, pode vetar apenas as emendas, que foram votadas em 
separado, deixando o projeto apenas com a emenda pertinente, 
corrigindo-se a redação em benefício dos ex-funcionários da 
MinasCaixa. 

Como se trata de matéria vencida, aprovada, talvez não haja como 
desfazer essa questão. O entendimento tem de ser mais político do 
que técnico. O Governo, em última análise, terá o direito de vetar as 
emendas em separado, aprovando o projeto. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério 
Correia, solicitando o adiamento da votação do Parecer de Redação 
Final do Projeto de Lei no 1.945/2001. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Gostaria de certificar-me de que o 

Projeto de Lei no 1.945/2001 é o da MinasCaixa. Obrigado. 
O Sr. Presidente - Sim, Deputado Miguel Martini, esse projeto é o da 

MinasCaixa. 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 31 Deputados. 

Portanto, há quórum a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando a palavra pelo 
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e 
fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Luiz 
Tadeu Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
CPI do Sistema Prisional, a qual tive a honra de relatar, presidida pelo 
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eminente colega Deputado Ermano Batista, tendo como sub-
relator o Deputado Alberto Bejani, encerrou seus trabalhos após 
quase um ano. Um de seus resultados foi a aprovação de um relatório 
final de 136 páginas, no qual fez-se um retrato fiel da situação 
prisional do Estado de Minas Gerais. 

A CPI foi instalada em junho de 2001, com a finalidade de, no prazo 
de 120 dias, apurar o funcionamento do sistema prisional no Município 
de Ribeirão das Neves e outros, verificando possível envolvimento do 
poder público com grupos criminosos organizados no esquema de 
facilitação de fugas, tráfico de drogas, liberdade e soltura extralegal. 
Devido à necessidade de se ouvir número maior de testemunhas e de 
se analisar farta documentação, com mais de 1 O mil páginas 
separadas em 70 anexos, nossos trabalhos foram prorrogados até 
este mês. 

Foram realizadas pela CPI cerca de 30 reuniões, ordinárias e 
extraordinárias, tendo ainda a Comissão se deslocado ao Município 
de Juiz de Fora, para apurar irregularidades denunciadas naquela 
cidade. Pessoas ligadas a todos os segmentos do sistema 
penitenciário foram ouvidas pela CPI, somando um total de 37 
depoimentos, entre detentos, servidores e autoridades do sistema. 

O objetivo desse trabalho extenso foi o de possibilitar uma visão 
mais abrangente e mais apurada da situação vivenciada nos 
estabelecimentos prisionais mineiros, o que serviu para subsidiar-nos 
na elaboração do relatório final. 

No decorrer dos trabalhos buscamos a verdade dos fatos. Não 
poupamos esforços para apurar responsabilidades, ainda que estas 
envolvessem servidores do mais alto escalão. Não pretendemos, em 
momento algum, atribuir a grave crise por que passa o nosso sistema 
prisional a uma só causa ou a uma só pessoa. Sabemos que a 
atuação governamental, em qualquer área, é marcada por erros e 
acertos. E, embora tenhamos contestado que, na área prisional, os 
erros vêm se sobrepondo aos acertos, não deixamos de ressaltar em 
nosso relatório os avanços alcançados pela Secretaria da Justiça, 
principalmente no que diz respeito à implementação de programas de 
ressocialização dos sentenciados. 

A crítica a que determinadas instituições foram submetidas no 
relatório tem a finalidade de iniciar um processo de redefinição de 
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suas missões e de reorganização de suas estruturas. Como se 
viu, as instituições não desempenham, de forma satisfatória, suas 
funções. 

Em síntese, as conclusões da CPI apontaram que os órgãos de 
execução penal estão se movendo por estratégias conflitantes. O que 
se notou é que o interesse do Juízo da Execução não coincide com o 
da direção do estabelecimento penal, que, por sua vez, não está de 
acordo com as diretrizes do Conselho de Política Criminal. Vimos que 
a lei presume condições ideais de funcionamento que não encontram 
apoio nas estruturas sociais existentes, o que leva o agente a, muitas 
vezes, optar por seguir as imposições da lógica estrutural, caindo, em 
muitos casos, na ilegalidade. 

A falta de comunicação e de integração entre órgãos centrais da 
política de execução penal mostrou-se uma causa evidente de 
problemas no sistema prisional. 

No tocante às diversas rebeliões ocorridas nas penitenciárias e nas 
cadeias públicas, constatou-se que, na maior parte das vezes, as 
reivindicações dos presos encontram guarida na legislação em vigor. 
Verificou-se ainda que a política de transferência de grupos inteiros de 
presos rebelados de uma penitenciária para outra vem trazendo 
conseqüências extremamente maléficas para o sistema, propiciando 
um rodízio de rebeliões e a troca de informações entre detentos de 
diversas penitenciárias do Estado. 

A manutenção de presos sentenciados nas cadeias vinculadas à 
Secretaria da Segurança Pública é também apontada como causa 
evidente de fugas e movimentos rebeldes. Ademais, concluiu-se que o 
atendimento médico precário ou inexistente, a deficiência na 
assistência jurídica e a demora na análise dos processos de 
progressão de regime são causas recorrentes de reivindicações 
nesses movimentos. 

Verificou-se também a execução de uma política omissa e 
benevolente, levada a cabo pelo sistema prisional estadual, no que diz 
respeito aos elevados índices de fuga registrados. As constantes 
fugas ocorridas no regime semi-aberto da Penitenciária José Maria 
Alkmim, flagradas mais de uma vez pela imprensa mineira por 
imagens inequívocas, são exemplos precisos do descontrole da 
situação por parte do poder público. 
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Em todos os casos específicos de fugas investigados pela CPI, 

constatou-se ou a participação direta de servidores ou a omissão da 
direção e dos servidores em relação a tais ocorrências. Registre-se 
que, nesses casos, a omissão se mostra mais danosa que a ação 
efetiva, pois nesta é possível apurar as responsabilidades e aplicar as 
devidas sanções, ao passo que, em caso de omissão, as verdadeiras 
culpas são ocultadas, criando-se um clima de conformidade e de 
inevitabilidade da situação. 

Outra conclusão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a que chegamos 
refere-se à omissão da diretoria dos estabelecimentos prisionais 
quanto ao uso de aparelhos celulares, de telefones públicos e de 
outros aparelhos eletrônicos dentro das penitenciárias. É exemplar, 
nesse aspecto, a facilidade encontrada por detentos como Rogerão e 
outros, tidos como líderes do tráfico no nosso Estado, em conseguir 
celulares dentro das penitenciárias. Fatos como esse nos levaram à 
constatação da conivência do sistema com tais práticas. 

Ficou claro também que o crescimento do tráfico de drogas no 
Estado e, mais especificamente, suas ramificações dentro das 
penitenciárias, pode certamente ser apontado como um fator 
condicionante para a crise percebida, apresentando-se como um dos 
maiores desafios a ser enfrentados pelo nosso sistema prisional. 

Quanto ao envolvimento de membros do Poder Judiciário e do 
Ministério Público nas mazelas do sistema, a CPI procurou obter 
informações que pudessem subsidiar nosso trabalho. Todavia não 
encontramos, em nenhum depoimento, indícios claros do 
envolvimento de Juízes e Promotores com grupos criminosos em 
outras irregularidades. Contudo, no que concerne especialmente à 
atuação do Judiciário na Comarca de Ribeirão das Neves, a 
Secretária da Justiça foi bem explícita ao afirmar, perante a Comissão: 
"Com a chegada da Juíza a Ribeirão das Neves, a cidade, pela 
primeira vez, sentiu a força do Poder Judiciário sério e trabalhador". 
Pelas palavras de S. Exa. a Secretária, merece aplauso e os melhores 
encômios a atuação eficiente da nova Juíza, a Dra. Luziene Medeiros, 
que não está medindo esforços para modificar o s'1stema de 
funcionamento da Penitenciária José Maria Alkmim. 

Ficou também notória para a Comissão a insustentabilidade dos 
modelos penitenciários adotados nas Penitenciárias José Maria 
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Alkmim e Nelson Hungria, com capacidade para mais de 600 
recuperandos. Essas penitenciárias vêm funcionando muito mais 
como escolas do crime que como estabelecimentos para 
ressocialização. As circunstâncias que permitem que traficantes 
"poderosos" dividam o mesmo espaço com detentos que cometeram 
crimes mais brandos dificultam, sobremaneira, o processo de 
recuperação destes últimos. A própria concepção do modelo desses 
estabelecimentos mostrou-se totalmente incompatível com uma 
política eficaz de recuperação do preso. 

Registramos, por fim, que a ineficácia do Estado no controle de 
rebeliões e evasões do sistema prisional gera muito mais do que a 
frustração dos objetivos colimados pela Lei de Execução Penal, 
configurando também um atentado contra o próprio estado 
democrático de direito. Essa situação traz conseqüências as mais 
nefastas para a sociedade, entre as quais a anulação do trabalho da 
justiça criminal, o descrédito crescente das Policias Civil e Militar, bem 
como a propagação do sentimento de impunidade que grassa em 
nossa sociedade. À medida que o Estado, ao qual incumbe gerenciar 
o sistema penitenciário, permite que o condenado constantemente 
empreenda fugas, transforma aquele cidadão tutelado em individuo 
clandestino em sua própria sociedade, o que resultará no seu retorno 
à delinqüência e na total falta de segurança para a população. 

Finalizando os trabalhos desta CPI, não nos limitamos a apontar os 
problemas. Ao final do relatório, apresentamos recomendações e 
propostas a órgãos do Poder Executivo Estadual com a finalidade de 
corrigir ações irregulares, e também com a de contribuir para a 
melhoria do sistema. 

Entre as recomendações feitas, destacam-se: 
a) a priorização do processo de transferência dos presos das 

cadeias para as penitenciárias nos termos da Lei n° 13.720/2000, que 
estabelece um cronograma de metas a ser cumprido; 

b) a adequação da construção das novas penitenciárias aos ditames 
da legislação estadual, notadamente à Lei n° 13.720/2000, que veda a 
construção de qualquer estabelecimento penal com capacidade para 
mais de 170 presos; 

c) o fim do pernoite de menores, filhos de detentos, nas 
penitenciárias do Estado, conforme previsto no Programa 
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Perspectivas, da Secretaria da Justiça, por considerarmos que tal 
permissão coloca em risco a integridade física e moral dessas 
crianças, diante do que foi denunciado; 

d) a retirada imediata dos telefones públicos instalados na 
Penitenciária José Maria Alkmim. 

Outras medidas de natureza administrativa e legislativa foram 
também propostas, entre as quais merece destaque a recomendação 
da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição no 87/2002, que 
cria o Sistema Estadual de Defesa Social, subordinado ao Governador 
do Estado, com atuação integrada, sob a coordenação de única 
Secretaria de Estado, à qual estará subordinado o sistema prisional. 
Destaquem-se, também, as recomendações de que a bancada 
mineira no Congresso Nacional se mobilize para aprovar projetos de 
leis que visem ao aperfeiçoamento da legislação penal e da 
processual penal, que têm reflexos diretos no processo de execução 
da pena. Devem ser ainda ressaltadas as propostas de regularização 
e valorização da Corregedoria vinculada às Pastas da Justiça e da 
Segurança Pública e a regularização do quadro funcional da 
Secretaria da Justiça, por meio da realização de concurso público e da 
valorização da carreira de Agente Penitenciário. 

Foi também proposto o encaminhamento ao Executivo Federal de 
reivindicação objetivando a construção de penitenciárias nacionais, 
mantidas pelo Governo Federal. 

No tocante às medidas de natureza judicial, o relatório apresentou 
relação contendo o nome de 24 pessoas que cometeram ações 
tipificadas como crime. Propõs-se, por isso, o encaminhamento do 
relatório ao Ministério Público Estadual, ao Corregedor-Geral da 
Polícia Civil, ao Corregedor da Secretaria da Justiça e ao Corregedor-
Geral de Justiça do Estado, bem como a outras autoridades, visando 
a que tais órgãos procedam à realização de averiguações 
complementares que se fizerem necessárias e que seja, finalmente, 
oferecida denúncia contra as pessoas envolvidas ou, se for o caso, 
que sejam apuradas as responsabilidades administrativas cabíveis. 

O nosso sentimento, hoje, é o do dever cumprido. Contudo, temos a 
consciência de que a publicação deste relatório representa o início de 
uma luta que não se mostra nova, uma vez que esta Casa vem 
constantemente empreendendo esforços para a melhoria do sistema 
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prisional em nosso Estado." 

Por meio dessas palavras, procuramos mostrar um pouco das 
conclusões esculpidas no relatório, que já está pronto, foi aprovado 
pela CPI e encaminhado à Mesa para aprovação do Plenário. 

Queremos agradecer a todos os assessores daquela comissão, 
especialmente aos técnicos - Daniela Cabral, Alexandre Werneck e 
Wladimir Dias pela presteza, eficiência, permanência e 
grandiosidade de atuação que demonstraram, para facilitar aos 
Deputados integrantes da CPI as informações e os trabalhos 
necessários para chegarmos a essa conclusão. 

Na verdade, o sistema prisional do Estado teve alguns avanços. 
Mas, infelizmente, temos de ressaltar que a situação, em outros 
aspectos, piorou muito, pois está fora de controle, e, se não houver, 
por parte do próximo Governo, ações imediatas, concretas e 
determinadas priorizando o sistema prisional como integrante do 
sistema de segurança pública do nosso Estado, teremos o 
agravamento definitivo com, talvez, a assunção do controle do sistema 
penitenciário pelos próprios detentos, como ocorre, hoje, em alguns 
aspectos. 

Esta Comissão, durante quase um ano de atuação, concluiu que são 
necessárias outras providências para que o alerta dado neste 
momento pela CPI seja complementado por ações concretas dos 
Poderes Executivo e Judiciário, a fim de que possamos melhorar 
rapidamente a realidade do sistema prisional neste Estado. Muito 
obrigado. 

·- Sem revisão do orador. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 18, 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. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre o serviço disque-barulho. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
manifestou-se pela aprovação da proposição na forma desse 
substitutivo e com a Emenda no 1, que apresentou. 

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

Fundamentação 
É consenso que a poluição sonora acarreta diversos distúrbios 

físicos e psíquicos. Nos centros urbanos, onde vive grande parcela da 
população, esse problema é exponencializado. A legislação já 
disciplina a matéria, estatuindo os níveis máximos de ruídos e a 
metodologia para sua aferição. 

Ocorre que o cidadão, exposto a uma fonte poluidora, não dispõe, 
na maioria das vezes, de um instrumento ou canal para fazer valer 
seu direito naquele caso concreto e para, na prática, ver-se livre do 
incômodo. Daí a grande importância da matéria e da criação de 
serviços disque-barulho, pois, com um s·lmples telefonema, o 
interessado poderá resolver o seu problema. 

Por outro lado, o controle da poluição é uma competência comum 
dos três entes federados. Já a fiscalização da poluição sonora, 
matéria relacionada ao interesse local, é atribuída ao município. 

A proposição, na forma do Substitutivo no 1, tem por objetivo, 
exatamente, estabelecer que o Estado apoiará e incentivará o 
município que queira implantar o disque-barulho. 

Assim, dada a relevância da matéria, entendemos que os benefícios 
decorrentes da aplicação da futura lei suplantarão amplamente seus 
custos, que serão por sua vez compartilhados com os municípios. 

Quanto à disponibilidade de recursos para cobrir esses custos, 
entendemos que não há óbice, pois o apoio e o incentivo aos 
municípios poderá ser implementado paulatinamente, na proporção 
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em que os recursos se materializarem. 

De maneira especial, esse problema será analisado quando da 
elaboração da lei orçamentária, quando os custos serão levantados e 
os serviços serão quantificados tendo em vista a existência de 
receitas suficientes para cobrir as respectivas despesas. 

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

3/99, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e com a Emenda no 1, da Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Luiz Fernando 

Faria - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.239/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da CPI do Preço do Leite, a proposição em epígrafe 
proíbe a comercialização de derivado de leite com adição de soro de 
queijo sob a denominação leite modificado. 

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com 
as Emendas nos 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial opinou por sua aprovação com as 
Emendas n°s 1 e 2. 

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

Fundamentação 
O projeto em tela proíbe a comercialização de derivado de leite com 

adição de soro de leite sob a denominação de leite modificado, 
estabelece penalidades e fixa prazo de 120 dias para recolhimento 
das mercadorias colocadas à disposição do consumidor em 
desacordo com o disposto na lei. 

Investigações da CPI do Preço do Leite apontaram que a 
comercialização do produto lácteo denominado leite modificado ao 
lado de outros tipos de leite, especialmente o UHT (longa vida), induz 
o consumidor a erro, porque a embalagem do produto apenas informa 
que contém soro, mas omite a proporção, e a população adquire 
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A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, disse que o 
Estado pode disciplinar tal matéria, uma vez que o Departamento de 
Inspeção Federal de Produtos de Origem Animal - DIPOA - ainda não 
baixou regulamento disciplinar sobre tal tema. A Comissão também 
propôs a correção de erros técnicos do projeto através das Emendas 
n°1 e 2, que apresentou, as quais acatamos. 

A CPI do Preço do Leite investigou denúncias de entidades ligadas 
ao setor e reconheceu a importância da regulação das relações de 
consumo em jogo, ainda mais porque o Estado é responsável por 1/3 
do leite produzido no Brasil. Foi encaminhada denúncia também ao 
Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SIPA -, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que determinou a 
paralização da produção do único produto disponível no mercado. 

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, não há óbices ao 
projeto, pois a implementação da futura lei não traz custos ao 
Tesouro. A proibição da comercialização do produto representará 
queda no recolhimento de ICMS, mas esta será compensada com o 
desvio do consumo para outros produtos lácteos. Do ponto de vista 
social, haverá ganho para a saúde da população, que poderá 
consumir o leite sem enganos. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos 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, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente- Dilzon Melo, relator- Luiz Fernando Faria-

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.322/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Comissão Especial da Lista de Assinantes, o projeto 
de lei em epígrafe dispõe sobre a produção, comercialização e 
distribuição de listas telefônicas no Estado. 

Foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que 
emitiu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
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matéria. 

Posteriormente foi o projeto enviado à Comissão de Defesa do 
Consumidor, que opinou pela sua aprovação, em 1 o turno. 

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto de lei no âmbito de 
sua competência, conforme disposto no art. 188, c/c o art. 102, VIl, 
"d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Comissão Especial da Lista de Assinantes, criada para apurar 

irregularidades na Telemar, concluiu que, usualmente, a Telelista, 
empresa que publica lista telefônica, estava praticando atos ilícitos, já 
que utilizava indevidamente o nome e a logomarca da Telemar, com o 
seu consentimento. 

Essa prática induzia o consumidor a erro, levando-o a crer ser a lista 
um produto oficial da Telemar. Ainda, a Telemar impunha entraves 
para o fornecimento de dados a outras empresas, impedindo a livre 
concorrência. 

O projeto de lei, impedindo a formação de cartel e combatendo a 
publicidade enganosa por parte de quem produz as listas de 
assinantes, está em sintonia com a legislação que rege o sistema de 
telefonia (Lei Federal no 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). 

Impondo multa de R$3.000.000,00 à empresa responsável pela lista 
telefônica, que deu origem à mensagem que a vincula à operadora do 
sistema de telefonia fixa, espera a Comissão Especial punir a prática 
de atos enganosos praticados contra a população. 

Não há impacto financeiro que possa vir de encontro à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, onerando os cofres públicos. 

Portanto, o projeto é oportuno e merece ser acolhido. 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
2.322/2002, no 1 o turno, na forma proposta. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.385/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em 

epigrafe altera o ·Inciso I do art. 1 O da Lei n° 13.437, de 1999, que 
instituiu o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de 
Minas Gerais- Micro Geraes. 

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto e 
apresentou-lhe as Emendas n°s 1 e 2. 

Por sua vez, a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio também 
manifestou-se favoravelmente ao projeto, acatando as emendas da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Cabe agora a esta Comissão examinar o mérito do projeto. 
Fundamentação 

O projeto de lei em tela propõe alteração na lei que implantou o 
Programa Micro Geraes, visando conceder maior prazo às 
microempresas e às empresas de pequeno porte que tenham sido 
desmembradas ou que resultem do desmembramento de outra 
empresa, para que exerçam a opção pelo Micro Geraes, que oferece 
diversos benefícios de natureza jurídica, tributária e fiscal. 

Assim, ficam proibidas de exercer a opção pelo Micro Geraes 
apenas aquelas empresas que tenham sido desmembradas após 
31/12/2000, ao passo que a regra anterior estabelecia proibição de 
maior alcance, abrangendo da data do fato até 31/12/96. 

Com a nova regra, milhares de microempresas e de empresas de 
pequeno porte sairão da informalidade, o que irá aumentar a base 
tributária do Estado, gerar mais receita de ICMS e maior incremento 
de negócios no Estado. 

Não há nenhuma repercussão negativa na órbita financeira e 
orçamentária nem vedação na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar n° 101, de 2000), uma vez que apenas é dilatado o 
prazo para que não haja enquadramento na regra proibitiva do art. 1 O 
da lei do Micro Geraes. 

As Emendas n°S 1 e 2 apenas cuidam de adequar o projeto à melhor 
técnica legislativa, estabelecendo cláusulas revocatória e de vigência. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 
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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, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator- Luiz Fernando Faria-

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.386/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe 
acrescenta dispositivo à Lei no 14.360, de 17/7/2002, que alterou a Lei 
n° 13.437, de 1999, que dispõe sobre o Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte do Estado de Minas Gerais- Micro Geraes. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi examinado 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do 
Substitutivo no 1. 

Por sua vez, a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
manifestou-se favoravelmente ao projeto, acolhendo o Substitutivo n° 
1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Cabe agora a esta comissão analisar o mérito do projeto. 
Fundamentação 

A proposição em tela visa alterar a lei do Micro Geraes, incluindo no 
tratamento tributário, jurídico e fiscal diferenciado as chamadas 
sorveterias caseiras ou mesmo pequenos estabelecimentos 
comerciais, tais como padarias e pequenas sorveterias que tenham 
receita bruta anual igual ou inferior a R$180.000,00, no caso de 
microempresas, e de até R$1.440.000,00, no caso de empresas de 
pequeno porte. 

O projeto corrige distorção, uma vez que essas microempresas, até 
então, não podiam ser enquadradas no Programa Micro Geraes, 
tendo em vista que o sorvete e produtos congêneres são regidos pelo 
sistema de substituição tributária, em que o fabricante recolhe 
antecipadamente o ICMS, independentemente de fatos geradores 
futuros. 

A nova regra visa estabelecer diferenciação entre o grande 
estabelecimento industrial, que continuará submetido ao regime de 
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substituição tributária, e a pequena sorveteria caseira, que poderá 
optar pelo Micro Geraes na modalidade de recolhimento em base fixa 
para o FUNDESE ou mesmo pelo sistema de débito e crédito. 

Tendo em vista que não há maior impacto negativo na receita 
tributária estadual, entendemos que o projeto de lei em questão deve 
prosperar na Casa para corrigir essa injustiça tributária. 

O Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, cuidou 
de adequar o projeto à melhor técnica tributária, propondo a inclusão 
do dispositivo diretamente no texto do art. 14 da Lei n° 13.437, de 
1999, que estabelece a redação original do Programa Micro Geraes, 
de modo a excluir as sorveterias da vedação de enquadramento ao 
Programa. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 2.386/2002, no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise - Luiz 

Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.405/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe 
altera a Lei n° 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do 
Estado, visando reduzir de 18% para 12% a alíquota do ICMS 
incidente nas operações internas com farinha de trigo com aditivo de 
farinha de mandioca refinada, ou de farinha de raspa de mandioca, ou 
de fécula de mandioca. 

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria. 

Cabe agora a esta Comissão examinar o mérito da proposição. 
Fundamentação 

O projeto de lei em exame acrescenta o subitem b.6 ao inciso I do 
art. 12 da Lei no 6.763, de 26/12/75, visando reduzir de 18% para 12% 
a alíquota do ICMS incidente nas operações internas com farinha de 
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trigo com aditivo de farinha de mandioca refinada, ou de farinha 
de raspa de mandioca, ou de fécula de mandioca, na forma e nas 
condições previstas em regulamento. 

Estabelece o art. 2° do projeto que o Estado, ao adquirir a farinha de 
trigo para consumo próprio dos órgãos públicos, dará preferência ao 
produto que contenha os aditivos mencionados. 

O projeto visa a criar estímulo e alternativa para o oneroso processo 
de importação de trigo no Estado, dando tratamento tributário 
diferenciado à farinha de mandioca refinada ou à fécula de mandioca. 

Nos termos do art. 155, inciso VI, da Constituição Federal, a alíquota 
do ICMS nas operações internas poderá ser igualada à ai íquota 
interestadual por meio de lei ordinária simples, independentemente de 
prévia celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho 
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. O projeto em tela 
estabelece alíquota de 12% nas operações internas, valor idêntico ao 
da alíquota interestadual vigente para a Região Sudeste, nos termos 
da Resolução no 22, de 1989, do Senado Federal. 

Caberá ao Regulamento do ICMS, nos termos do art. 1 o do projeto, 
estabelecer a forma e as condições para que o benefício fiscal seja 
usufruído pelos contribuintes do ICMS, sendo oportuno estabelecer 
prazo de, no mínimo, 60 dias para regulamentação da matéria, 
ocasião em que deverá ser apresentado estudo de impacto financeiro-
orçamentário para fins de compensação da receita tributária, nos 
termos do art. 14, inciso 11, da Lei Complementar n° 101, de 2000, a 
chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Assim, apresentamos a Emenda n° 1, que estabelece prazo de 60 
dias para a regulamentação da futura lei. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 2.405/2002 no 1° turno, com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se onde convier: 
" Art..... - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à 

regulamentação desta lei no prazo de 60 (sessenta) dias contado da 
data de sua publicação.". 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.414/2002 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
Por meio da Mensagem W 334/2002, o Governador do Estado 

propõe o projeto de lei em epígrafe, que dispõe sobre o quadro de 
pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais- IPSEMG - e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/10/2002, o projeto foi 
distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber 
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Por seu turno, cumpre a esta Comissão o exame do mérito da 
proposição. 

Fundamentação 
A proposição objetiva, precipuamente, reestruturar o Quadro de 

Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais - IPSEMG -, estabelecendo 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 vencimento e forma de recrutamento estão 
fixados no Anexo 11. 

A medida também visa a compatibilizar o quadro de pessoal com as 
necessidades dos serviços prestados por aquela autarquia aos seus 
associados. 

Com o advento da Lei n° 10.961, 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 
determina outras providências no âmbito do pessoal civil da 
administração direta, das autarquias e das fundações públicas do 
Poder Executivo, fez-se mister a adequação do quadro de pessoal do 
IPSEMG às diretrizes da citada lei. 

A revisão das carreiras que integram o quadro de pessoal que ora 
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se propõe alterar passa, portanto, a ser necessária, a fim de 
compatibilizá-las com os cargos que passarão a integrar o novo 
quadro de pessoal. 

Com efeito, conforme ressaltou a Comissão de Constituição e 
Justiça, a regulamentação de planos de carreiras para servidores dos 
órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações 
públicas é uma exigência constitucional. 

Dispõe o art. 39, § 1°, I, 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 (grilos nossos). 

Assim, é conveniente e oportuna a Emenda no 2, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que determina o 
encaminhamento a esta Casa Legislativa de projeto de lei relativo ao 
plano de carreira dos servidores de que trata o projeto. 

Finalmente, ressaltamos que a reestruturação do quadro de pessoal 
do IPSEMG, por meio da criação e extinção de cargos, não acarretará 
aumento de despesa pública. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei no 2.414/2002 

com as Emenda n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Cristiano Canêdo - Adelmo 

Carneiro Leão- Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.430/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 335/2002, o Governador do Estado fez 
remeter a esta Casa o Projeto de Lei n° 2.430/2002, que visa autorizar 
o Poder Executivo a doar à Casa de Cultura de Mariana - Academia 
Marianense de Letras o imóvel que especifica. 

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice legal nem 
constitucional à sua tramitação, vem ela a esta Comissão, que deve 
emitir seu parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, 
conforme estabelece o art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno. 



107:1 
Fundamentação 

O imóvel a que alude o projeto de lei em comento é constituído de 
uma casa com terreno de 1.485m2 , situado na área urbana central do 
Município de Mariana. 

A transferência de titularidade pretendida é um incentivo dado pelo 
Estado à entidade donatária para que ela possa desenvolver ali 
atividades artísticas e sociais, aprimorando a cultura e a promoção 
humana no município. 

Ao mesmo tempo que transfere para particular parte do imobilizado 
do Tesouro, que se justifica apenas por atender ao interesse público, 
o Chefe do Executivo, para revestir o contrato de garantias, insere no 
projeto de lei que ora analisamos cláusula de inalienabilidade e 
impenhorabilidade, ao que somos favoráveis. 

A autorização legislativa - instrumentalizadora da doação em causa -
é exigência contida no art. 105, § 2°, da Lei Federal n° 4.320, de 
17/3/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos 
Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Para conferi-la, esta 
Comissão deverá verificar apenas se causa impacto na lei 
orçamentária ou se representa despesas para os cofres públicos. 

Não ocorrendo nenhum dos dois fatos, somos favoráveis à 
aprovação da matéria. 

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

2.430/2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise - Luiz 

Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.449/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe 
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa, 
por meio da Mensagem n° 342/2002, o Projeto de Lei n' 2.449/2002, 
que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de lngaí o 
imóvel que especifica. 

Após exame preliminar realizado pela Comissão de Constituição e 
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Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria, vem ela agora a esta Comissão, que deverá 
exarar seu parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes de sua 
competência, conforme mandamento do art. 102, VIl, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição de conferir a autorização legislativa para que o 

Poder Executivo possa transferir o domínio de imóvel ao patrimônio do 
Município de lngaí, atendendo regra emanada da Carta mineira em 
seu art. 18 e norma contida no art. 105, § 2°, da Lei Federal n° 4.320, 
de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos municípios e do Distrito Federal. 

Assim, entendemos que a movimentação dos valores que compôem 
o ativo permanente do Tesouro, aí incluídos os bens imóveis, por meio 
de venda ou doação, se fará somente com autorização específica do 
Legislativo, dada em lei especial ou por meio da lei orçamentária, 
quando couber. Em vista disso, a legislação definirá quais os bens 
que dependem da autorização legislativa especial, que, "in casu", está 
expressamente definida pelo art. 18 da Constituição do Estado. 

No que nos cabe examinar, especificamente sob o aspecto do 
mérito, dizemos que a pretendida transferência de titularidade não 
envolve dispêndio de recursos financeiros nem causa impacto na lei 
orçamentária. 

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

2.449/2002 na forma original. 
Sala das Comissôes, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator- Luiz Fernando Faria -

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR W 22/2000 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei 

complementar em epígrafe acrescenta dispositivos ao art. 117 da Lei 
no 869, de 5/7/52, que dispôe sobre o Estatuto dos Funcionários 



107:> 
Públicos Civis do Estado. 

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1 apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça e com Emenda n° 1 da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, foi a proposição 
distribuída a esta Comissão para, nos termos do art. 189 do 
Regimento Interno, receber parecer para o 2° turno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise estabelece o direito do servidor público a 

uma política de preparação para a aposentadoria. 
De acordo com a proposição, o servidor público civil do Estado 

passa a ter assegurado o direito de participar de cursos, seminários e 
treinamentos que servirão para prepará-lo, psicológica e fisicamente, 
para a nova etapa de vida que se inicia com a aposentadoria. 

A administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em seu livro 
"Direito Administrativo", 58 edição, 1955, p. 384, salienta que, embora 
grande parte dos direitos do servidor público estejam consagrados na 
Constituição Federal (arts. 37 ao 42), nada impede que outros direitos 
sejam outorgados ao servidor pelas Constituições Estaduais ou 
mesmo pelas leis ordinárias dos Estados e municípios. 

Todavia, ao ser constatada a omissão do Estatuto dos Servidores do 
Estado atualmente em vigor no que tange à matéria em apreço, nada 
mais justo que o legislador estadual traga para o texto da lei a garantia 
do direito do servidor a uma política preparatória para a 
aposentadoria. 

Cumpre ressaltar que, por se tratar de matéria que cria direito para o 
servidor público civil do Estado, a boa técnica legislativa recomenda a 
inserção do tema na Lei n° 869, de 1952, que contém o Estatuto do 
Funcionário Público Civil do Estado, norma em que estão reunidos os 
direitos e deveres desses servidores. Assim, foi apresentado no 1 o 
turno o Substitutivo n° 1, que acrescenta dispositivos ao art. 108, que 
introduz o tema "aposentadoria" no Capítulo IV da Lei no 869, de 1952. 
Nova modificação ao projeto original, introduzida no 1 o turno pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, consistiu na 
Emenda n° 1, que assegura a prévia consignação, no Orçamento do 
Estado, de dotações para as despesas advindas dos novos benefícios 
concedidos ao servidor. Nesse particular, o conteúdo da referida 
emenda está sendo inserido como art. 2° na redação do vencido, uma 
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vez que não encontra guarida na técnica legislativa sua inserção 
na forma proposta pela Comissão citada, ou seja, como parágrafo 
único do art. 2° do projeto, pois este contém a cláusula de vigência. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 22/2000, em 2° turno, na forma do vencido no 1 o 
turno. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator- Sebastião 

Navarro Vieira- Adelmo Carneiro Leão- Antônio Andrade. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

Projeto de Lei Complementar no 22/2000 
Acrescenta dispositivos ao art. 108 da Lei no 869, de 5 de julho de 

1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 108 da Lei no 869, de 5 de julho de 1952, fica 

acrescido dos seguintes §§10, 11 e 12: 
§ 1 O - Ao servidor público que requerer aposentadoria serão 

oferecidos cursos, seminários e treinamentos preparatórios que terão 
como objetivo: 

I - a preparação psicológica do servidor mediante sua participação 
em terapias e seminários ministrados por psicológicos; 

11 - a orientação ao servidor sobre os cuidados com a qualidade de 
vida, a alimentação e a saúde, mediante a sua participação em cursos 
e seminários ministrados por médicos; 

111 - a orientação ao servidor sobre a ordem física, a prática de 
esportes e tratamentos fisioterápicos, por meio de cursos e 
treinamento ministrados por fisioterapeuta. 

§ 11 - Será facultada a participação do servidor público aposentado 
na formulação, acompanhamento e avaliação dos cursos, seminários 
e treinamentos previstos no § 1 O. 

§ 12 - Durante o processo de sua preparação para a aposentadoria 
será incentivada a participação do servidor em atividades destinadas à 
transmissão de informações e da experiência adquirida aos servidores 
mais jovens, como meio de promover a contínua otimização do 
serviço público. 
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Art. 2° - Os benefícios de que trata esta lei serão concedidos 

após a consignação das correspondentes despesas no Orçamento do 
Estado. 

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 
COMPLEMENTAR N" 54/2002 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O Projeto de Lei Complementar n° 54/2002, 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. 

A matéria foi aprovada, em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 4, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nos 5 a 9, da 
Comissão de Administração Pública. 

A proposição retorna agora a esta Comissão para receber parecer 
em 2° turno. Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O fundo previsto no projeto em análise atende a determinações da 

legislação federal. Ademais, sua localização no âmbito do Ministério 
Público observa as disposições da Constituição mineira, que lhe 
atribui competência para tutelar as relações de consumo no Estado. 

A criação do Conselho Gestor do Fundo, nos termos previstos no 
projeto, além de oportuna do ponto de vista administrativo, não 
encontra óbices jurídicos. O mesmo vale dizer para as regras que 
racionalizam a estrutura de cúpula do Ministério Público, ao propor 
alterações acertadas em dispositivos da Lei Complementar no 34, de 
1994. 

A matéria foi aprovada em 1 o turno com quatro emendas da 
Comissão de Constituição e Justiça e cinco emendas da Comissão de 
Administração Pública, todas voltadas para o aperfeiçoamento de seu 
conteúdo e de sua forma. 

Sendo o projeto necessário para que o Ministério Público possa 
melhor desempenhar suas atribuições constitucionais e legais, 
sobretudo na tutela dos consumidores mineiros, posicionamo-nos 
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favoráveis à sua aprovação. 

Conclusão 
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 54/2002, em 2° turno, na forma do vencido em 1 o 
turno. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator 

Cristiano Canêdo- Sebastião Navarro Vieira -Antônio Andrade. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR W 54/2002 
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 -, consoante Lei Federal no 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, art. 57, Decreto Federal n° 2.181, de 20 
de março de 1997, art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias - ADCT da Constituição Estadual e art. 24 da Lei 
Complementar n° 61, de 12 de julho de 2001, e o respectivo Fundo. 

Art. 1 o - Ficam criados, no âmbito da estrutura organizacional do 
Ministério 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 financiar ações que visem 
a cumprir os objetivos da Política Estadual de Relações de Consumo, 
de forma a reparar os danos causados ao consumidor 

Art. 2° - O FEPDC, de natureza e individualização contábeis, será 
constituído dos seguintes recursos: 

I - indenizações decorrentes de condenações em multas, de 
decisões judiciais em ações civis públicas relativas ao direito do 
consumidor; 

11 - valores das multas aplicadas pelo Programa Estadual de 
Proteção ao Consumidor- PROCON-MG -, na forma do art. 57 da Lei 
Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e do Decreto Federal n° 
2.181, de 20 de março de 1997; 

111- valores oriundos de termos de ajustamento de conduta firmados 
no âmbito das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do 
Estado de Minas Gerais; 
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aplicações financeiras; 
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V - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser 
destinados por pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira; 

VI - dotação consignada anualmente no orçamento do Estado; 
VIl transferências orçamentárias provenientes de outras entidades 

públicas; 
VIII- produto de incentivos fiscais instituídos em favor da proteção e 

da defesa do consumidor; 
IX - recursos provenientes do Conselho Nacional de Defesa do 

Consumidor; 
X - recursos provenientes do Conselho Federal Gestor do Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos; 
XI - recursos de qualquer origem, desde que não onerosos. 
Parágrafo único - As disponibilidades financeiras apuradas em 

balanço anual serão transferidas para o exercício seguinte. 
Art. 3° - Poderão ser beneficiárioS do FEPDC, para fins previstos no 

parágrafo único: 
I - o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 

estadual ou municipal, responsável pela elaboração, criação, 
implantação ou execução de projeto ou programa de recuperação, 
reconstituição, restauração, proteção ou defesa de bem ou direito 
difuso; 

11 - o projeto ou programa de recuperação, reconstituição, 
restauração, proteção ou defesa de bem ou direito difuso, 
desenvolvido por entidade não governamental legalmente constituída 
e sem fins lucrativos que atenda aos seguintes requisitos: 

a) estar constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; 
b) incluir, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao 

consumidor; 
111 - o PROCON-MG, mediante apresentação de orçamento 

operacional para custeio de suas atividades. 
Parágrafo único - Os recursos arrecadados pelo Fundo serão 

aplicados na recuperação de bens, na promoção de eventos 
educativos e científicos e na edição de material informativo 
especificamente relacionado com a natureza da infração ou do dano 
causado, bem como na modernização administrativa dos órgãos 
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relações de consumo. 

Art. 4°- O FEPDC terá prazo indeterminado de duração. 
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Art. 5° - O CEGFPDC, integrado por nove membros, terá a seguinte 
composição: 

I -três membros indicados pelo Procurador-Geral de Justiça; 
li- o Secretário-Executivo do PROCON-MG; 
111 - um Promotor de Justiça da Promotoria 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 lei 
civil. 

Parágrafo único - O Ministério Público fixará o procedimento de 
escolha dos membros a que se refere o inciso V, assegurada a ampla 
participação das entidades nele referidas 

Art. 6°- Ao CEGFPDC compete: 
I - aprovar o plano de aplicação dos recursos e acompanhar a 

execução; 
11 - elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa do 

Fundo; 
111- elaborar a proposta orçamentária do Fundo; 
IV - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do 

Fundo; 
V - zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos 

previstos na Lei n° 8.078, de 1990; 
VI - aprovar o orçamento operacional de custeio das atividades do 

PROCON-MG; 
VIl - aprovar e firmar convênios e contratos objetivando atender ao 

disposto no inciso anterior deste artigo; 
VIII - examinar e aprovar projetos de reconstituição de bens 

lesados, inclusive os de caráter científico e de pesquisa; 
IX - promover, por meio de órgãos da administração pública e de 

entidades civis interessadas, eventos educativos e científicos; 
X - fazer editar, inclusive em colaboração com órgãos oficiais, 

material informativo sobre a matéria mencionada no parágrafo único 
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do art. 1 °; 

XI - promover atividades e eventos que contribuam para a difusão 
da cultura de proteção do consumidor; 

XII -examinar e aprovar projetos de modernização administrativa de 
órgãos públicos voltados para a proteção do consumidor. 

Art. 7" - Cabe ao CEGFPDC definir, mediante instrumento normativo 
próprio, as especificações das contrapartidas a serem exigidas dos 
beneficiários, incluindo-se entre elas: 

I -os seguintes projetos ou programas de importância principal: 
a) projetos de ressarcimento à coletividade de danos causados aos 

interesses do consumidor; 
b) programas especiais de garantia dos direitos básicos do 

consumidor; 
11- os seguintes projetos ou programas de importância secundária: 
a) capacitação de recursos humanos necessários à consecução dos 

objetivos do art. 1 o desta lei; 
b) projetos de comunicação para divulgação de ações de proteção e 

defesa do consumidor; 
c) outros projetos voltados para a proteção e a defesa do 

consumidor. 
Art. 8° - O FEPDC terá como órgão gestor a CEGFPDC, que terá, 

entre outras, as seguintes incumbências: 
I - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no 

orçamento do Fundo, antes de sua aplicação; 
11 - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa, 

acompanhar sua execução e a aplicação das disponibilidades de 
caixa; 

111 - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico do 
projeto ou da atividade beneficiada com recursos do Fundo. 

Art. 9°- É agente financeiro do FEPDC o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais - BDMG -, ao qual compete: 

I - aplicar os recursos do Fundo, segundo as normas e os 
procedimentos definidos pelo órgão competente; 

11 remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades 
temporárias de caixa; 

111- comunicar ao CEGFPDC, no prazo máximo de dez dias úteis, a 
realização de depósitos a crédito de Fundo, com especificação da 
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origem; 

IV- emitir relatórios de acompanhamento dos recursos postos à sua 
disposição. 

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum tipo de 
remuneração pelos serviços prestados. 

Art. 1 O - Os demonstrativos financeiros do FEPDC obedecerão ao 
disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e às 
normas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 11 - Fica o Ministério Público do Estado autorizado a 
regulamentar, por regimento interno, o funcionamento do CEGFPDC. 

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. 

Art. 13 - Aplicam-se ao FEPDC as normas gerais da Lei 
Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993, ressalvadas as 
disposições desta lei. 

Art. 14 - O art. 8°, o inciso VI do art. 60, o art. 87, o art. 88 e o art. 89 
da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, passam a ter 
a seguinte redação: 

"Art. 8° - O Procurador-Geral de Justiça será substituído, 
automaticamente, em seus afastamentos, ausências e impedimentos 
temporários, sucessivamente pelo Procurador-Geral de Justiça 
Adjunto Jurídico, pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto 
Administrativo e Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional, 
observado o disposto no art. 89, § 4°, desta lei. 

( ... ) 
Art. 60- ..... 
VI - Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado. 
( ... ) 
Art. 87 - O cargo de Diretor-Geral será provido por servidor ativo 

pertencente aos quadros específicos de provimento efetivo ou de 
recrutamento amplo, que tenha formação superior compatível com as 
funções inerentes ao cargo. 

( ... ) 
Art. 88 - São órgãos de assessoramento do Procurador-Geral de 

Justiça: 
1- as Procuradorias-Gerais de Justiça Adjuntas; 



11- o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça; 
111- a Secretaria-Geral; 
IV- a Assessoria Especial. 
( ... ) 

IOR:1 

Art. 89 - Os Procuradores-Gerais de Justiça Adjuntos, em número de 
três, são de livre escolha do Procurador-Geral de Justiça. 

§ 1 o_ Compete ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico: 
I -substituir o Procurador-Geral de Justiça em suas faltas; 
li - exercer, por delegação, a coordenação da Assessoria Especial 

do Procurador-Geral de Justiça; 
111 - coordenar o recebimento dos processos oriundos dos Tribunais 

e a sua distribuição entre os Procuradores de Justiça com atuação 
nos respectivos colegiados, observada sua classificação ou 
designação; 

IV - remeter, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério 
Público relatório dos processos recebidos e dos pareceres emitidos 
pelos Procuradores de Justiça que atuam nos Tribunais; 

V - elaborar, anualmente, o relatório geral do movimento processual 
e o dos trabalhos realizados pela Assessoria Especial e remetê-los ao 
Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério 
Público; 

VI - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou 
delegadas. 

§ 2°- Compete ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto 
Administrativo: 

I - substituir o Procurador-Geral na falta do Procurador-Geral de 
Justiça Adjunto Jurídico; 

li - assistir o Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas 
funções administrativas e legislativas; 

111- executar a política administrativa da instituição; 
IV - elaborar anteprojetos de lei sobre matéria de interesse do 

Ministério Público, acompanhando sua tramitação; 
V - coordenar a elaboração de proposta orçamentária do Ministério 

Público e encaminhá-la ao Procurador-Geral; 
VI - supervisionar as atividades administrativas que envolvam 

membros do Ministério Público; 
VIl - exercer atribuições administrativas que lhe sejam delegadas, 
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conforme o art. 18, XX, desta lei. 

§ 3°- Compete ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional: 
I - substituir o Procurador-Geral na falta dos Procuradores-Gerais de 

Justiça Adjuntos Jurídico e Administrativo; 
li - assistir o Procurador-Geral no desempenho de suas funções; 
111 - auxiliar o Procurador-Geral na promoção da integração dos 

órgãos de execução do Ministério Público, para estabelecimento da 
atuação institucional; 

IV - promover a cooperação entre o Ministério Público e as 
entidades relacionadas com as atividades penal e não criminal; 

V - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou 
delegadas. 

§ 4° - Na hipótese de vacância, impedimento, afastamento ou 
ausência dos Procuradores-Gerais de Justiça Adjuntos, o Procurador-
Geral de Justiça será substituído temporariamente pelo Procurador de 
Justiça mais antigo na instância.". 

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-
se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N" 55/2002 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a propos1çao em 
epígrafe faz adequação da Lei Complementar n" 27, de 18/1/93, para 
efeito de instituição do Fundo Especial do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais. 

A matéria foi aprovada em 1 o turno com as Emendas n"s 1 a 4 da 
Comissão de Constituição e Justiça. Vem, agora, a esta Comissão 
para receber parecer de 2" turno, nos termos do art. 189 do 
Regimento Interno. 

Segue, em anexo, a redação do vencido, que é parte integrante 
deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em exame, na forma do vencido, institui o Fundo 

Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais- FUNEMP -
, o qual terá a finalidade de assegurar recursos obtidos mediante 
convênios para o aperfeiçoamento das atividades institucionais do 
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Ministério Público constantes no art. 129 da Constituição da 
República, notadamente para o reaparelhamento e a modernização da 
instituição com vistas ao combate ao crime organizado e à proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos. 

Segundo a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a 
proposta não causa aumento de despesa, não havendo, portanto, 
óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário. 

A criação do FUNEMP facilitará a celebração de convênios pelo 
"Parque!", sobretudo com órgãos federais, auxiliando a instituição 
principalmente no combate ao crime organizado. A Constituição da 
República de 1988 ampliou as atribuições do Ministério Público, e sua 
atuação em prol da sociedade vem sendo reconhecida em todo o 
território nacional. Assim, qualquer iniciativa que venha a fortalecê-lo 
será extremamente benéfica. Por isso, somos pela aprovação da 
proposição. 

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

Complementar no 55/2002, em 2° turno, na forma do vencido no 1° 
turno. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Cristiano Canêdo. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 55/2002 
Faz adequação de dispositivos da Lei Complementar n° 27, de 18 de 

janeiro de 1993, para efeito de instituição do Fundo Especial do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo Especial do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais - FUNEMP -, vinculado à Unidade 
Orçamentária Procuradoria-Geral de Justiça, com a finalidade de 
assegurar recursos obtidos, mediante convênios, para o 
aperfeiçoamento das atividades institucionais do Ministério Público 
constantes no art. 129 da Constituição da República, notadamente 
para o reaparelhamento e modernização da instituição no combate ao 
crime organizado, proteção do patrimônio público e social, do meio 
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ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

Art. 2° - O FUNEMP, de natureza e individualização contábeis e de 
duração indeterminada, será constituído dos seguintes recursos: 

I - dotações orçamentárias próprias; 
li -repasses de valores oriundos de convênios firmados com órgãos 

estaduais ou federais; 
111 - doações e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado, de órgãos ou entidades federais, de outros Estados ou 
municípios, bem como de entidades internacionais; 

IV recursos resultantes de aplicações financeiras das 
disponibilidades temporárias; 

V -venda de material inservível ou não indispensável; 
VI - recursos de depósitos bancários provenientes de extração de 

cópias reprográficas, de segundas vias de carteiras funcionais e 
crachás e da venda de materiais inservíveis. 

Art. 3° - O Ministério Público do Estado de Minas Gerais será o 
órgão gestor do FUNEMP, ao qual competirá a fixação de suas 
diretrizes operacionais e sua administração. 

Parágrafo único - Atendida a legislação vigente, poderá o Ministério 
Público, mediante procedimento adequado, fixar planos de aplicação e 
utilização dos recursos do Fundo. 

Art. 4°- Compete ao órgão gestor do Fundo: 
I - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no 

orçamento do FUNEMP, antes de sua aplicação; 
11 - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e 

acompanhar sua execução e a aplicação das disponibilidades de 
caixa; 

111 - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico-
financeiro do projeto ou atividade orçamentária, com auxílio do agente 
financeiro; 

IV- zelar pela devida utilização dos recursos do Fundo; 
V- examinar e aprovar projetos de modernização administrativa. 
Parágrafo único - Atendida a legislação vigente, poderá o Ministério 

Público baixar, mediante ato, normas e instruções complementares e 
fixar planos de aplicação e utilização dos recursos do Fundo. 

Art. 5° É agente financeiro do FUNEMP o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG -, ao qual compete: 



I - aplicar os recursos do Fundo, segundo as normas e os 
procedimentos definidos pelo órgão competente; 
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11 - remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades 
temporárias de caixa; 

111- comunicar ao FUNEMP, no prazo de dez dias úteis, a realização 
de depósitos a crédito do Fundo, com especificação da origem; 

IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos postos à sua 
disposição. 

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum tipo de 
remuneração pelos serviços prestados. 

Art. 6° - O grupo coordenador do FUNEMP terá dois representantes 
da Administração Superior e quatro representantes dos serviços 
auxiliares, competindo-lhes: 

I -elaborar a política geral de aplicação dos recursos, fixar diretrizes 
e prioridades e aprovar cronograma previsto; 

11 - recomendar ao gestor a readequação ou a extinção do Fundo, 
quando necessário; 

111- acompanhar a execução orçamentária do Fundo. 
Art. 7" - O FUNEMP terá escrituração própria, atendidas as normas 

previstas na legislação vigente, e estará sujeito ao controle externo 
pela Assembléia Legislativa com auxílio do Tribunal de Contas do 
Estado. 

Art. 8° - Os demonstrativos financeiros do FUNEMP obedecerão ao 
disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, ao 
disposto no art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000, e às normas do Tribunal de Contas do Estado, e serão 
atualizados mensalmente e tornados disponíveis para consulta pública 
pela Internet. 

Art. 9° - Aplicam-se aos Fundos da administração do Ministério 
Público as normas gerais da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro 
de 1993, ressalvadas as disposições desta lei. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.390/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em 
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epígrafe determina a publicação dos valores recebidos a título de 
honorários advocatícios pelos Procuradores da Fazenda Estadual. 

Aprovado no 1 o turno, o projeto retorna a esta Comissão para 
receber parecer de 2° turno, fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
Nos termos do art. 76 da Lei Complementar no 35, de 29/12/94, além 

da remuneração do cargo de Procurador da Fazenda Estadual, 
constituída conforme o disposto no art. 37 da citada lei, os 
Procuradores recebem ainda honorários advocatícios que são 
partilhados igualitariamente entre eles. 

A obrigatoriedade da publicação, no órgão oficial do Estado, de 
demonstrativo dos valores recebidos mensalmente pelos 
Procuradores da Fazenda Estadual, a título de honorários 
advocatícios, conforme propõe o projeto em estudo, dará mais 
transparência à destinação dada aos recursos recolhidos dos 
contribuintes do Estado. 

Como o demonstrativo desses valores não compõe o demonstrativo 
da despesa mensal com pessoal e seus encargos, que é publicado no 
órgão oficial dos Poderes do Estado, até o vigésimo dia do mês 
subseqüente ao trimestre vencido, de acordo com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, é imperioso que se dê conhecimento à população dos 
dados referentes a obrigações adicionais decorrentes da atividade 
tributária do Estado. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 

1.390/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Durval Ângelo, relator - Bilac Pinto -

Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.557/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Matias Barbosa o imóvel que especifica. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno, tal como apresentada, e 
agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 
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2° turno, nos termos do art. 102, VIl, "d", do Regimento interno. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da proposição constitui-se de terreno com área 

aproximada de 7 .620m2 , integrante de outra com 1 0.000m2 , que foi 
doada ao Estado em 1951 pelo Município de Matias Barbosa, com o 
propósito de ali se construir uma escola rural. 

Visto que o município donatário deu cumprimento a tal destinação 
fazendo uso de somente 2.380m2 , pleiteia agora o seu Prefeito seja 
transferida a área remanescente de ?.620m2 ao domínio municipal, 
para a construção de um conjunto habitacional destinado às famílias 
de baixa renda. 

Cabe esclarecer que a Secretaria da Educação, à qual está 
vinculado o imóvel, manifestou-se favoravelmente a sua doação, visto 
que a escola estadual nele situada continuaria com área suficiente 
para atendimento à demanda escolar e futura ampliação, caso venha 
a ser necessária. 

Esta Comissão, ao examinar a matéria, reitera a afirmação de que a 
pretendida alienação de imóvel, por sua natureza de simples doação, 
não acarretará repercussão financeira aos cofres estaduais e 
tampouco afetará a execução da lei orçamentária. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação no 2° turno, do 

Projeto de Lei n° 1.557/2001, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Luiz Fernando 

Faria- Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.901/2001 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria do Deputado Álvaro Antônio, o Projeto de Lei n° 
1.901/2001 visa reconhecer como estância hidromineral a localidade 
denominada Barragem Benfica - Fazenda Bela Vista, Situada no 
Município de ltaúna. 

Aprovado em 1 o turno na forma original, o projeto retoma a esta 
Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 
189, c/c o art. 102, XIII, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A proposição em exame tem por objetivo reconhecer a 

Barragem do Benfica - Fazenda Bela Vista, localizada no Município de 
ltaúna, como estãncia hidromineral. 

Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça solicitou 
ao autor que o projeto fosse baixado em diligência para investigar se 
foram cumpridos os requisitos exigidos por lei para que determinada 
localidade seja declarada como estãncia hidromineral. Cumprida a 
diligência, observou-se que as exigências legais haviam sido 
atendidas, principalmente a que determina vazão suficiente para 
garantir o abastecimento de uma estãncia hidromineral, pois há na 
região a existência de uma jazida, com duas fontes de água mineral e 
vazão de 16.500 litros/hora. Também foi cumprida a exigência de 
infra-estrutura básica necessária ao seu funcionamento, tais como 
hotel, piscinas térmicas e natural, termas, quadras poliesportivas etc. 

É incontestável o apelo turístico que um empreendimento dessa 
envergadura exerce sobre o seu entorno, atraindo para a região 
investimentos de grande vulto. A construção de pousadas, 
restaurantes e lojas de comércio em geral para atender o fluxo de 
turistas para o local propiciará a criação de inúmeros postos de 
trabalho e a geração de renda em ltaúna e municípios vizinhos. 

Ratificamos, assim, o entendimento manifestado por esta Comissão 
por ocasião do exame da matéria no 1 o turno, quando nos 
posicionamos favoravelmente à proposição. 

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

1.901/2001, no 2° turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Maria OI ívia, Presidente e relatora - Pastor George - Doutor Viana. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.974/2002 
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a 

Lei n° 6. 763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do 
Estado de Minas Gerais. 

A matéria foi aprovada em 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, 
com as Ernendas n°s 5 a 11, e distribuída à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para receber parecer de 2° turno. No 
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entanto, em virtude de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, 
aprovado em Plenário em 10/12/2002, compete-nos também emitir 
parecer de 2° turno, o qual passaremos a expor. 

Durante a discussão, foi apresentada pelo Deputado Eduardo 
Brandão proposta de emenda, que, por haver concordância do relator, 
foi incorporada em seu parecer. 

Fundamentação 
A proposição em análise, na forma do vencido, autoriza o Poder 

Executivo, na forma, no prazo e nas condições previstas em 
regulamento, a reduzir em até 12% a carga tributária nas operações 
internas promovidas por estabelecimento industrial com ferros e aços 
não planos e nas operações promovidas por estabelecimento 
industrial do setor de artefatos de cimento. 

A compensação da perda de receita decorrente da desoneração 
tributária será feita por meio da denúncia do Convênio n° 112/89, que 
trata da redução de 33,33% nas operações com gás liqüefeito de 
petróleo- GLP. 

Segundo a justificação do projeto, a redução da carga do ICMS para 
os setores de aço e ferro e artefatos de cimento tem como objetivo 
proporcionar igualdade de condições na concorrência de operações 
internas praticadas pelos estabelecimentos industriais. 

No que tange ao consumidor, é óbvio que uma proposta que 
promova uma concorrência mais igualitária e leal entre os 
estabelecimentos industriais dos setores beneficiados é extremamente 
benéfica para os consumidores de Minas Gerais. Assim, 
consideramos a proposta meritória e oportuna. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do 

Projeto de Lei no 1.974/2002 na forma do vencido em 1° turno, com as 
Emendas n°s 1 a 5, apresentadas pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária no 2° turno e com a Emenda n° 6, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 6 
Acrescente-se onde convier: 
"Art.( .... )- O art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 

fica acrescido do§ 25, com a seguinte redação: 
'Art. 12- .... 



1092 
§ 1 o- .... 

§ 25 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze 
por cento) a carga tributária nas operações com gás natural veicular -
GNV.'.". 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Maria José Haueisen, Presidente e relatora - Bené Guedes - José 

Milton. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.056/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Olinto Godinho, a proposição em tela tem 
por objetivo seja o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 
Virginópolis o imóvel que especifica. 

Aprovado no 1° turno com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça, o projeto de lei retorna agora a este órgão 
colegiado, a fim de receber parecer para o 2° turno. 

Visando dar cumprimento ao disposto no § 1 o do art. 189 do 
Regimento Interno, consta deste parecer, na parte final, a redação do 
vencido. 

Fundamentação 
Cabe, de início, esclarecer que o imóvel mencionado na proposição 

consiste de terreno urbano edificado, com área de 780m2 , onde 
funciona, em regime de cessão de uso, a sede da Prefeitura Municipal 
de Virginópolis. 

Uma vez que o bem público foi originalmente doado ao Estado sem 
qualquer cláusula condicionante do contrato, depreende-se que a 
alienação ora proposta deva efetivar-se sob a forma de doação, o que 
está corretamente consignado na proposição. 

Dada a necessidade de se prestarem serviços públicos municipais a 
contento, é mister que o imóvel seja transferido ao domínio de 
Virginópolis, que só então poderá investir recursos próprios para a sua 
ampliação e melhoria. 

Importa esclarecer que as emendas aludidas no relatório foram 
apresentadas com o intuito de, por um lado corrigir equivoco no que 
respeita à finalidade a ser dada ao imóvel, qual seja a de se instalar ali 
a sede da Prefeitura Municipal, o que difere da proposta original, que 
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era abrigar biblioteca pública; e, por outro, fazer constar no projeto 
clausula de reversão do bem ao patrimônio do Estado, uma vez 
cessada a causa que justificou a doação, conforme exigência legal. 

No que nos cabe examinar, ratificamos o exarado no 1 o turno - a 
pretendida doação não envolve dispêndio de recursos financeiros, 
vale dizer, não acarreta impacto no orçamento do Estado. 

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

2.056/2002, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente- Rêmolo Aloise, relator- Dilzon Melo- Luiz 

Fernando Faria. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 2.056/2002 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis 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 

Virginópolis imóvel edificado com área de 780m2 (setecentos e oitenta 
metros quadrados), situado no mesmo município, registrado sob o no 
9.182, a fls. 24 do livro 3-0, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Virginópolis. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento da Prefeitura Municipal. 

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 vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrario. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.277/2002 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Anderson 

Adauto, tem como objetivo alterar o art. 1° da Lei n° 11.732, de 
30/12/94. 

Aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado 
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, retoma o 
projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos 
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termos do art. 189 do Regimento Interno. 

Segue, em anexo, a redação do vencido, que faz parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem como finalidade estender a pensão 

mensal especial concedida aos ex-Deputados Joaquim Moreira Júnior, 
Sinval de Oliveira Bambirra, Clodesmidt Riani, José Gomes Pimenta e 
Abel Evaristo Bessa à Sra. lka do Nascimento Ribeiro, viúva do ex-
Deputado Wilson Modesto. 

A referida pensão teve sua origem na necessidade de indenização 
material dos Deputados que se opuseram ao movimento de 1964 e, 
em decorrência, foram cassados, o que os impediu de prosseguir em 
sua carreira parlamentar. 

Em sua análise, a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária ponderou não ser adequada a alteração de uma lei de 
1994 com referência a uma medida definida em 2000. Além disso, 
observou a ausência de previsão de recursos orçamentários para 
fazer face às despesas decorrentes da execução da medida proposta. 

Para corrigir essas impropriedades, a referida Comissão apresentou 
o Substitutivo no 1. 

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

2.277/2002, no 2° turno, na forma do vencido em 1° turno. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Bilac Pinto, relator - Cristiano 

Canêdo - Durval Ângelo. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI W 2.277/2002 

Concede pensão especial a llka do Nascimento Ribeiro e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica concedida a llka do Nascimento Ribeiro a pensão 

especial de que trata a Lei n° 11.732, de 30 de dezembro de 1994, 
calculada conforme o disposto na Lei no 13.736, de 9 de novembro de 
2000. 

Art. 2° - Os recursos necessários à execução do disposto nesta lei 
serão provenientes de dotação orçamentária própria. 



Art. 3° - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro 
subseqüente ao de sua publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
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PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 2.343/2002 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.343/2002 

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Careaçu os imóveis que especifica. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno na forma apresentada, 
cabendo agora a esta Comissão elaborar parecer para o 2° turno, nos 
termos do art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição de autorizar o Poder Executivo a doar ao 

Município de Careaçu quatro imóveis onde funcionam as Escolas 
Municipais Alfredo Gonçalves Teixeira e Honório Laurindo Barroso, 
que o próprio município constru·lu e vem mantendo há mais de 40 
anos. 

Conforme manifestação anterior desta Comissão, o projeto de lei em 
tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, não 
acarretando despesas para os cofres ·públicos nem causando impacto 
na lei orçamentária. A autorização legislativa, "in casu", vem atender 
ao disposto no § 2° do art. 105 da Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, 
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
municípios e do Distrito Federal, o que torna essa autorização 
obrigatória ao se fazer movimentação dos valores fixos do Tesouro 
pela alienação por venda ou por doação. 

Já que o negócio jurídico em exame está sendo feito em 
observância aos princípios que o regem no âmbito da administração 
pública, cumpre a esta relataria dar parecer favorável ao projeto que o 
formaliza. 

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

2.343/2002, no 2° turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator- Rêmolo Aloise - Luiz 
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Fernando Faria. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.344/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Governador do Estado, veio a esta Casa 
através da Mensagem no 324/2002 e tem por objetivo autorizar o 
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Santa Maria de ltabira. 

Aprovada no 1° turno, sem emendas, a matéria retoma a esta 
Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, conforme 
determinações regimentais contidas no art. 102, VIl, "d". 

Fundamentação 
O imóvel em questão, constituído de terreno com área de 368,00m2 , 

situado na Av. José Mariano Pires, em Santa Maria de ltabira, foi 
doado por tal município ao Estado para a construção de um posto de 
saúde, cujas instalações foram realmente executadas, com área de 
123,57m2 , conforme registro de matrícula n° 559, a fls. 551 do livro 2-
B, no Registro de Imóveis de Santa Maria de ltabira. 

O posto de saúde, que antes funcionava sob os auspícios do 
Governo mineiro, hoje se encontra sob a tutela da administração 
municipal, o que motivou a elaboração do projeto de lei pelo Poder 
Executivo, visando regularizar a situação do imóvel em uso pela 
municipalidade, no qual são prestados serviços de relevante interesse 
público. 

Reiterando o parecer anterior desta Comissão quando da tramitação 
do projeto no 1 o turno, afirmamos que a doação do imóvel para aquele 
município será concluída sem ônus para o erário nem despesas que 
possam ter repercussão na lei orçamentária. 

Por outro lado, cumprindo a proposição os preceitos legais que 
aludem à transferência de domínio de bens públicos, não 
encontramos óbice a sua aprovação por esta Casa. 

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

2.344/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator- Luiz Fernando Faria -

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 2.345/2002 
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem por 
objetivo seja o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 
Lima Duarte o imóvel que menciona. 

Aprovado no 1 o turno, na forma apresentada, retorna agora o projeto 
a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2° turno. 

Fundamentação 
O imóvel a que se refere a proposição constitui-se de terreno 

urbano, com 2.000m 2 de área, doado ao Estado, por particulares, em 
19/3/54, para construção de escola estadual, o que de fato ocorreu. 

Tendo em vista que a transferência de seu domínio ao patrimônio de 
Lima Duarte está vinculada ao funcionamento de escola da rede 
municipal - finalidade esta que vai ao encontro da política estadual de 
municipalização do ensino público -, a Secretaria de Estado da 
Educação manifestou-se favoravelmente à aprovação do projeto. 

Vale reafirmar que a medida proposta não acarreta aumento de 
despesa nem incremento de receita nas contas públicas, ou seja, não 
causa impacto na lei orçamentária do Estado. Embora a alienação do 
imóvel represente redução do ativo permanente do balanço 
patrimonial de Minas Gerais, somos favoráveis ao projeto de lei em 
tela, visto que atende sobremaneira o interesse público. 

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

2.345/2002 no 2° turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente- Dilzon Melo, relator- Luiz Fernando Faria-

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.437/2002 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
concede aos servidores administrativos da Secretaria de Estado da 
Saúde o Adicional da Gestão SUS e dá outras providências. 

Aprovada em 1 o turno, na forma original, vem a matéria a esta 
Comissão para receber parecer de 2° turno nos termos do art. 189 do 
Regimento Interno. 
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Fundamentação 
O projeto de lei em exame concede o Adicional da Gestão SUS aos 

servidores de apoio administrativo do quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado da Saúde, no mesmo percentual da gratificação-saúde 
outorgada pela Lei n° 14.176, de 2002, aos servidores pertencentes 
às classes de cargos relacionadas à atividade-fim da referida 
Secretaria. 

A proposição determina que o adicional não comporá a base de 
cálculo da parcela remuneratória complementar, de que trata a Lei 
Delegada no 41, de 2000, do vale-alimentação ou do vale-transporte, e 
sobre o adicional não incidirá qualquer outro adicional, gratificação ou 
vantagem devidos ao servidor. O adicional da gestão SUS variará de 
R$120,00, para os cargos de motorista oficial de serviços gerais e de 
ajudante de serviços gerais, a R$ 225,00, para o cargo de analista da 
administração e cargos de outras carreiras. 

Consideramos meritória a proposta em questão, pois tem como 
objetivo promover uma isonomia entre os servidores de apoio 
administrativo e os servidores ligados à atividade-fim do quadro de 
pessoal da Secretaria de Estado da Saúde e estimular o trabalho dos 
que atuam no Sistema Único de Saúde - SUS -, o que, com certeza, 
beneficiará toda a sociedade mineira. 

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

2.437/2002, em 2o turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Antônio 

Andrade - Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Navarro Vieira. 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 436/99 

Dá denominação à cadeia pública do Município de Cataguases. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominada Cadeia Pública Cabo Toledo a cadeia 

pública do Município de Cataguases. 
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" 1.984/2002 
Dá denominação à Escola Estadual do Bairro Coqueiros, localizada 

no Município de Ribeirão das Neves. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica denominada Escola Estadual José Soares Diniz e Silva 

a Escola Estadual do Bairro Coqueiros, 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 No 2.147/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Águia 

Dourada, com sede no Município de ltapagipe. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa 

Águia Dourada, com sede no Município de ltapagipe. 
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' 2.262/2002 
Declara de utilidade pública o Grupo Folclórico Moçambique Rosário 

de Maria, com sede no Município de Carmo do Paranaíba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Folclórico 

Moçambique Rosário de Maria, com sede no Município de Carmo do 
Paranaíba. 

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' 2.303/2002 
Declara de utilidade pública o Grupo Espírita O Precursor- GEOP -, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita O 

Precursor- GEOP -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.358/2002 
Declara de utilidade pública o Clube Ponto de Encontro, com sede 

no Município de Guaxupé. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Clube Ponto de 

Encontro, com sede no Município de Guaxupé. 



Art. 2o - 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 2.377/2002 
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Dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental (5• a 8• 
série) localizada no Município de Fama. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica denominada Escola Estadual Professora Maria Olímpia 

de Oliveira a Escola Estadual de Ensino Fundamental (s• a 8• série) 
localizada no Município de Fama. 

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 2.378/2002 
Dá denominação à Escola Estadual de Santa Luzia, localizada no 

Município de Caratinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica denominada Escola Estadual Professora Maria Fontes 

a Escola Estadual de Santa Luzia, localizada no Município de 
Caratinga. 

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 2 E 3 AO PROJETO DE LEI 

N° 1 .988/2002 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em epígrafe 

altera a Lei no 14.062, de 20/11/2001, que, por sua vez, altera 
dispositivos da Lei no 6.763, de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado de Minas Gerais. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi examinado 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. 

Rejeitado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça em 
Plenário, a matéria foi encaminhada à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, que concluiu, em nova redação do 
parecer, pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1. 

Encerrada a discussão em 1 o turno, foram apresentadas em Plenário 
as Emendas nos 2, do Deputado Rogério Correia, e 3, do Deputado 



Miguel Martini, cabendo agora a esta Comissão emitir parecer 
sobre elas. 

Fundamentação 
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A Emenda no 2, do Deputado Rogério Correia, propõe a revogação 
do art. 19 da Lei n° 14.062, de 2001, ficando cancelados os 
procedimentos administrativos e judiciais adotados pelo Secretário de 
Estado da Fazenda com base no referido dispositivo, que estabelece 
retorno à fase inicial de processo, quer se encontre em execução 
fiscal ou não, para reexame da ação fiscal. 

O reexame da ação fiscal é ato que se insere no poder discricionário 
da administração pública, devendo ser motivado na forma do art. 13, § 
2°, da Constituição Estadual. Por outro lado, o cancelamento de 
procedimentos judiciais relativos a esse reexame se insere no âmbito 
da competência do Poder Judiciário, devendo ser lembrada ainda a 
regra do art. 22, inciso I, da Lei Maior, que atribui competência 
privativa à União para legislar sobre direito processual. Assim, 
opinamos pela rejeição da Emenda no 2. 

Com relação à Emenda n° 3, do Deputado Miguel Martini, também 
não deve ser acolhida, uma vez que a matéria já se encontra prevista 
na Emenda no 1, da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, não sendo recomendável a supressão da expressão 
"na fase em que se encontra". Por outro lado, a abrangência da 
emenda deverá afetar de forma negativa os processos tributários 
administrativos instaurados pela Fazenda Pública Estadual em razão 
de autos de infração de natureza diversa . 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição das Emendas n°s 2 

e 3, apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei no 1.988/2002. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Melo - Luiz 

Fernando Faria. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 3.512/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Saúde, a proposição em análise requer 
à Presidência da Assembléia seja encaminhado à Superintendência 
da Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais pedido escrito de 
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informação sobre as providências tomadas quanto à não-
observância da prática de alojamento conjunto nas maternidades de 
Belo Horizonte, fato detectado em pesquisa desenvolvida no Centro 
de Saúde São Francisco - Distrito Sanitário Pampulha e trazida ao 
conhecimento desta Comissão pelo Presidente do Comitê de 
Aleitamento Materno da Sociedade Mineira de Pediatria. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
As normas básicas para o alojamento conjunto foram estabelecidas 

pelo Ministério da Saúde para serem implantadas nos âmbitos 
estadual e municipal, por meio da Portaria MS/GM no 1.016, de 
26/8/93. 

O Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, em seu art. 7", 111, 
estabelece a competência das Secretarias de Estado e das 
Secretarias Municipais de Saúde para coordenar as ações de 
promoção e proteção da saúde e fiscalizar o seu cumprimento. 
Acrescentamos, ainda, que o art. 1°, § 2°, da Lei no 8.142, de 
28/12/90, determina que o SUS contará, em cada esfera de governo, 
com o Conselho de Saúde, que atuará exatamente no controle da 
execução da política de saúde na instância correspondente, 
fortalecendo o controle social sobre gestão da saúde pública. 

Concluímos que cabe ao Poder Executivo, especificamente às 
Secretarias Estadual e Municipais de Saúde do Estado de Minas 
Gerais, implantar as ações de saúde na rede pública e garantir o 
cumprimento das normas técnicas por meio de fiscalização, esta sob a 
incumbência da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado de 
Minas Gerais. 

O requerimento está bem formulado e com bom apoio 
argumentativo, mas tendo em vista que os pedidos de informações 
não devem ser dirigidos nominalmente aos titulares dos órgãos, 
sentimos necessidade de apresentar-lhe emenda. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

3.512/2002 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se o nome "Dr. Júlio César Martins Siqueira". 
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 

2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto 

Coelho- Ivo José - Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.525/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão Especial para Analisar as Atividades da 
Empresa SAMARCO, a proposição em estudo requer ao Presidente 
da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao Diretor-Geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -, para que informe a 
essa Comissão se há ou não irregularidades no processo de captação 
de água pela Empresa SAMARCO, nos rios Piracicaba e Santarém, 
em relação ao volume a ela outorgado. Solicita, ainda, resposta com a 
máxima urgência, em virtude do prazo para encerramento dos 
trabalhos da referida Comissão. 

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O IGAM, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica de 

direito público, de que trata a Lei no 12.584, de 17/7/97, com 
autonomia administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, foi 
regulamentado pelo Decreto n° 40.055, de 16/11/98. 

Entre as suas competências, disciplinadas no inciso VI do art. 4° do 
Capítulo 11 do citado decreto, está a de "analisar, preparar e fornecer 
ao órgão competente parecer técnico e conclusivo, quanto aos 
processos relativos a outorga de direito de uso das águas estaduais e, 
mediante convênio com os órgãos e as entidades correspondentes, 
das águas de domínio da União", e o inciso XIII do mesmo artigo 
dispõe que lhe compete "conceder a outorga do direito de uso das 
águas, ressalvados os casos de empreendimentos de grande porte e 
potencialmente poluidor ou degradador". 

Assim sendo, visto que as informações pleiteadas vão subsidiar os 
trabalhos da supracitada Comissão Especial, consideramos de 
relevante valor o pedido ora analisado. 

No entanto, apresentamos emenda à proposição, por não julgarmos 
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necessário citar nominalmente a quem ela se destina, tampouco 
consignar particularidades relativas a endereço. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

3.525/2002 com a seguinte Emenda no 1. 
EMENDA N" 1 

Suprimam-se da proposição a seguinte expressão: "Dr. Willer 
Hudson Pós, Rua Santa Catarina, 1.354, 4° andar - Lourdes, Cep 
30.170-081 ,". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 
2002. 

Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -
Olinto Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.527/2002 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por meio 

da proposição em análise, requer à Presidência da Assembléia 
Legislativa seja encaminhado ofício ao Serviço Voluntário de 
Assistência - SERVAS - solicitando informações sobre os convênios 
celebrados por meio do Programa de Mobilização de Comunidades -
PMC. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme dispõe o § 2° do art. 54 da Constituição do Estado, "a 

Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado 
pedido escrito de informação e a recusa, ou o não-atendimento no 
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam 
crime de responsabilidade". 

A matéria em pauta refere-se ao Programa de Mobilização de 
Comunidades - PMC -, desenvolvido pela Secretaria do Trabalho, da 
Assistência Social, da Criança e do Adolescente- SETASCAD -,que 
oferece assistência técnica para a implantação de projetos 
apresentados por entidades comunitárias voltadas para atividades 
produtivas rurais e urbanas, para creches, associações, asilos, 
microunidades de produção e edificação de sedes. 

-----------· ·--
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A entidade requisitante da assistência deve necessariamente 

estar cadastrada na SET ASCAD, apresentar o seu estatuto e 
documentos de acordo com o projeto a ser desenvolvido. 

Entendemos que o requerimento, ao tratar de assunto envolvendo 
órgão da administração pública direta, está sujeito à fiscalização desta 
Casa, mas apresentamos-lhe emenda para mudar o seu 
endereçamento. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.527/2002 com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Substitua-se a expressão "Serviço Voluntário de Assistência -
SERVAS -" por "Secretário de Estado do Trabalho, da Assistência 
Social, da Criança e do Adolescente". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 
2002. 

Antõnio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto 
Coelho - Ivo José - Mau ri Torres- Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.545/2002 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, a proposição em análise 

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja transcrita nos 
anais da Casa entrevista concedida por Marilena Chaves ao jornalista 
Sidney Martins, editada no jornal "Hoje em Dia", em 4/11/2002. 

Publicada em 21/11/2002, vem a matéria à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A transcrição de documento ou pronunciamento não oficial nos anais 

da Assembléia Legislativa, conforme dispõe o seu Regimento Interno 
no art. 233, XIII, está condicionada à sua relevância para o Estado. 

A matéria cuja transcrição o requerimento em análise propõe refere-
se à entrevista que a economista Marilena Chaves, integrante da 
equipe de transição do Governador eleito Aécio Neves, concedeu ao 
jornal "Hoje em Dia". 

Nessa entrevista, a economista reconhece que as desigualdades 
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regionais são particularmente graves em Minas Gerais e que não 
existe possibilidade, em um curto espaço de tempo, de se resolver 
totalmente a questão. 

De acordo com suas palavras, passamos por um momento difícil, 
mas isso não significa que não exista uma solução: "Tanto em Minas 
quanto no país temos um quadro que exige esforços maiores, quando 
os vários grupos observam que têm de perder um pouquinho agora 
para ganhar no futuro.". 

No decorrer do artigo, ela discorre sobre o diagnóstico econômico do 
Estado, sobre a necessidade de atrair investimentos e, também, sobre 
a forma de se administrar as contas públicas. Essa a sinopse da 
entrevista. 

Embora tenha conteúdo relevante, entendemos que ela não constitui 
manifestação especialmente significativa ou retrate um momento 
político importante que deva ser registrado nos anais da Casa. 

Dessa forma, a medida proposta não se coaduna com a exigência 
regimental, não devendo, a rigor, prosperar nesta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

3.545/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 

2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Alberto Pinto 

Coelho - Ivo José- Olinto Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.546/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto, a proposição em análise requer 
à Presidência da Assembléia Legislativa seja transcrita nos anais da 
Casa entrevista concedida por Vicente Falconi, intitulada "Sem 
Reforma o País Não Anda", publicada no jornal "Estado de Minas", em 
4/11/2002- Caderno de Política, p. 4. 

Após sua publicação, vem o requerimento à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os limites dentro dos quais pode ou não ser acolhido pedido de 
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transcrição de matéria nos anais da Casa são inferidos da própria 
redação do inciso XIII do art. 233 do Diploma Regimental, que 
submete à votação requerimento escrito que solicitar, "ipsis litteris", 
inserção nos anais da Assembléia de documentos ou pronunciamento 
não oficial, especialmente relevantes para o Estado. 

A matéria sob comento diz respeito à entrevista do professor Vicente 
Falconi Campos, único brasileiro na lista das "21 Vozes do Século 
XXI" da "American Society for Quality" - organização norte-americana 
que há mais de 50 anos analisa métodos de qualidade administrativa 
no mundo - e professor emérito da UFMG, conced1da ao jornal 
"Estado de Minas", em 4/11/2002. 

Falconi trabalha com métodos inovadores, destinados a garantir 
maior eficiência às administrações públicas e privadas. Na condição 
de orientador técnico da Fundação de Desenvolvimento Gerencial, 
que atua em diversos Estados brasileiros e no exterior, teve a 
oportunidade de conhecer líderes políticos de variados partidos, 
estando atualmente trabalhando para a Prefeitura de São Paulo, com 
Marta Suplicy. 

Em sua entrevista, ele aborda a dificuldade econômica que o 
Presidente eleito, Lula, vai encontrar em sua gestão e a necessidade 
de se formar uma base sólida no Congresso Nacional para a 
implementação de políticas públicas. Para ele, o governo é uma 
empresa de serviços, voltada para as demandas da comunidade, 
tendo como principal missão cuidar da saúde, segurança e educação 
do povo, basicamente. 

Ele afirma ser o Brasil um país fantástico. Uma boa política social 
pode levá-lo ao desenvolvimento, gerando empregos - pensamento 
compartilhado com o Presidente eleito. 

Embora a matéria seja relevante, entendemos que ela não constitui 
manifestação significante, que deva ser registrada nos anais da Casa, 
nos termos dos requisitos estabelecidos pelo Regimento Interno. Sob 
tal diretriz, essencial a nosso ver, não merece prosperar. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 

3.546/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 

2002. 
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Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator- Alberto Pinto 

Coelho- Ivo José - Olinto Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.548/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão Especial para Analisar as Atividades da 
Empresa SAMARCO, a proposição em exame requer à Presidência 
da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao Secretário de 
Estado da Fazenda solicitando se foi constatada sonegação no 
recolhimento de ICMS pela empresa SAMARCO, com sede em 
Mariana, referente ao transporte de minério de ferro para o Estado do 
Espírito Santo. 

Publicada em 21/11/2002, vem a matéria à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Comissão Especial, autora da proposição ora em estudo, foi 

constituída para analisar as atividades da empresa mineradora 
SAMARCO, uma das subsidiárias da Vale do Rio Doce, exportadora 
de minério de ferro. 

Analisando as notas taquigráficas das reuniões da supracitada 
Comissão, verificamos que participou de uma delas o Sr. João Alberto 
Vizzotto, representando o Secretário da Fazenda, quando esclareceu 
que todo produto destinado à exportação não gera pagamento de 
ICMS, inclusive o seu transporte. 

A Constituição da República concedeu isenção do ICMS sobre os 
produtos destinados à exportação e ressalvou os semi-elaborados 
definidos em lei complementar. Por sua vez, a Lei Complementar 
Federal n° 87, de 13/9/96, concedeu isenção de ICMS às operações 
de exportação também para os produtos primários (art. 32), assim 
como às prestações de serviços destinados ao exterior, desonerando 
integralmente as exportações brasileiras do recolhimento do imposto e 
tornando nossos produtos mais competitivos no mercado. 

É bem verdade que a própria Carta Magna, em seu art. 151, 111, 
vedou à União "instituir isenções dos tributos de competência dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios", mas também é 
verdadeiro que comando constitucional determinou que lei 
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a exportação de produtos e serviços. 
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Embora a questão suscitada no requerimento que ora analisamos 
diga respeito ao ICMS incidente sobre o transporte interestadual do 
minério com destino ao Espírito Santo, ainda assim reafirmamos a 
hipótese da não-incidência, por ser o minério destinado à exportação. 
Como não será recolhido em seu destino, o ICMS não deve ser 
suportado pelo comerciante, pelo industrial, pelo produtor ou pelo 
prestador de serviço. 

Assim, com relação ao minério, seja ele transportado por via férrea, 
seja por caminhões, seja por qualquer outro meio que o leve de nosso 
Estado para outro lugar com destino à exportação, está desobrigado 
do pagamento do ICMS. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

3.548/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 

2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho- Mauri Torres -Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.567/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em 
exame requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado ofício ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Renováveis - IBAMA -, solicitando informações sobre a 
existência de autorização desse órgão para a construção de unidade 
prisional no Bairro Fagundes, Município de Vespasiano, por se tratar 
de área de preservação ambiental denominada Carste de Lagoa 
Santa. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição Estadual, em seu art. 54, §§ 2° e 3°, dispõe que é 

facultado à Assembléia Legislativa ou qualquer de suas comissões, 
por intermédio da Mesa, encaminhar a Secretário de Estado e a 
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outras autoridades estaduais pedido escrito de informação. 

O pedido de informação que ora analisamos se destina ao IBAMA, 
autarquia federal de regime federal, dotada de personalidade jurídica 
de direito público, com autonomia administrativa e financeira, 
vinculada à Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República 
e criada pela Lei no 8.828, de 12/4/90. 

Portanto, tal órgão não está subordinado ao controle e à fiscalização 
exercidos por intermédio do Poder Legislativo, o que torna o 
questionamento proposto inviável. 

Ademais, cabe ressaltarmos que a matéria está contemplada pelo 
Requerimento no 3.568/2002, em tramitação, quando lhe foi dado o 
direcionamento correto, com a Emenda no 1, isso porque, em nosso 
Estado, o órgão encarregado de conceder o licenciamento é o 
Conselho de Política Ambiental - COPAM -, vinculado à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o qual 
conta com o apoio técnico de três órgãos executivos: o Instituto 
Estadual de Florestas- IEF -,o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
- IGAM -e a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

3.567/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 

2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres- Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.568/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela 
tem por objetivo solicitar ao Presidente desta Casa o envio de ofícios 
ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, solicitando-lhe informações sobre a existência de estudos 
de impacto ambiental para a implantação de uma unidade prisional no 
Município de Vespasiano, no Bairro Fagundes, e ao Diretor-Geral do 
IEF, para que se manifeste sobre a implantação da obra, em face da 
constatação de existência de mananciais próximos à área. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 
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28/11/2002 e a seguir encaminhado a este órgão colegiado a fim 
de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o art. 54, §§ 2° e 3°, da Constituição do 

Estado, é facultado à Assembléia Legislativa, por intermédio da Mesa 
da Assembléia, encaminhar a Secretário de Estado e a outras 
autoridades estaduais pedido escrito de informações. 

Entende-se que tal prerrogativa resulta da necessidade de controle 
externo sobre os atos do Poder Executivo, a ser exercido por este 
parlamento, conforrne dispõe o art. 73 da Carta Estadual. 

A pertinência da proposição revela-se, ainda, ao considerarmos que 
a Constituição, pelo art. 214, § 1°, inciso IV, incumbe ao Estado a 
atribuição de "exigir, na forma da lei, prévia anuência do órgão 
estadual de controle e política ambiental, para início, ampliação ou 
desenvolvimento de atividades, construção ou reforrna de instalações 
capazes de causar, sob qualquer forma, degradação do meio 
ambiente, sem prejuízo de outros requisitos legais, preservado o sigilo 
industrial". 

Cabe lembrar que a Resolução no 237, de 19/12/97, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA -, no seu art. 5°, inciso 11, 
estabelece que ao órgão ambiental estadual compete expedir o 
licenciamento ambiental de empreendimento ou atividade localizados 
ou envolvidos em áreas de preservação permanente. 

Uma vez que os locais onde se situam mananciais são considerados 
áreas de preservação permanente, conclui-se pela necessidade do 
licenciamento ambiental, ainda que a obra, no caso, não seja 
considerada potencialmente de grande impacto ao meio ambiente. 

Tendo em vista que em nosso Estado o órgão encarregado de 
conceder o licenciamento é o Conselho Estadual de Política Ambiental 
- COPAM -, subordinado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, e contando com o apoio técnico de três 
órgãos executivos, a saber: o Instituto Estadual de Florestas - IEF -, o 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM - e a Fundação 
Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, cujas responsabilidades são, 
respectivamente, de avaliar aspectos relacionados com o 
desmatamento, os recursos hídricos, a prevenção e a correção da 
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poluição ambiental decorrentes da implantação do 
empreendimento, consideramos conveniente solicitar manifestação 
sobre ele também a esses dois últimos órgãos. Para isso, 
apresentaremos emenda ao requerimento, a ser formalizada na parte 
final deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

3.568/2002 com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA W 1 

Substituam-se a expressão "e ao Instituto Estadual de Florestas -
IEF -, para que se manifeste sobre esse pedido, em face da 
constatação da existência de mananciais próximos à área" pela 
expressão "bem como aos Diretores-Gerais do Instituto Estadual de 
Florestas- IEF- e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas- IGAM -
e ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, 
para que se manifestem sobre o pedido de implantação da obra". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 
2002. 

Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -
Olinto Godinho - Mau ri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.571/2002 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em 

exame requer ao Presidente da Assembléia sejam encaminhados 
ofícios ao Procurador-Geral de Justiça do Estado solicitando 
informações sobre o inquérito que apura a morte da jovem Cristiane 
Aparecida Ferreira, bem como cop1a desse inquérito, para 
conhecimento e providências cabíveis por parte desta Comissão; e ao 
Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando-lhe que determine ao 
Juiz-Presidente do 1 o Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte o 
envio de cópia do referido inquérito. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Cumpre-nos informar que a matéria em apreço foi objeto de 

indagação proposta pelo Requerimento no 3.488/2002, desta 
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Comissão, o qual, em 23/10/2002, foi apreciado pela Mesa da 
Assembléia, que emitiu parecer por sua rejeição, e está, no momento, 
aguardando inclusão na ordem do dia e conseqüente votação em 
Plenário. 

Ademais, a matéria foi devidamente explicada pelo relator do 
Requerimento n° 3.488/2002, quando opinou por sua rejeição. 

Conforme as palavras do relator, o inquérito policial visa apurar a 
existência de infração penal, para que o titular da respectiva ação 
possa ingressar em juízo, pedindo a aplicação da lei ao caso concreto. 

A essa peça administrativa não se aplica o princípio da publicidade 
nem o direito ao contraditório, devendo suas conclusões serem 
encaminhadas ao Ministério Público, que dará início à ação penal, 
caso seus resultados apontem para tal. 

Estando livres os advogados das partes para a consulta dos autos 
do inquérito, não acreditamos necessitarem da intermediação deste 
Poder para acesso aos dados ali contidos. 

Ademais, o encaminhamento dos dados apurados pela polícia 
poderia resultar em publicização de fatos e nomes, o que colocaria em 
risco direitos e garantias dos envolvidos, considerados inocentes 
antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 

Conclusão 
Pelas razões explicitadas no parecer, opinamos pela rejeição do 

Requerimento no 3.571/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 

2002. 
Antõnio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mau ri Torres- Wanderley Ávila - Álvaro Antõnio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.573/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a 
proposição em tela tem por objetivo solicitar ao Presidente desta Casa 
o envio de ofício ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM -, solicitando-lhe informar se a construção da Associação de 
Proteção e Assistência do Condenado - APAC de Santa Luzia, na 
localidade de Alto da Maravilha, encontra-se em conformidade com as 
exigências do licenciamento ambiental. 
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O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo", de 

29/11/2002 e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado a fim de 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 54, § 3°, da Constituição do Estado, é 

facultado à Assembléia Legislativa, por intermédio de sua Mesa, 
encaminhar pedido escrito de informações a dirigente de entidade da 
administração indireta, ao Comandante-Geral da Política Militar e a 
outras autoridades estaduais. 

Tem-se por evidente que tal prerrogativa resulta da necessidade de 
controle externo sobre os atos do Poder Executivo, a ser exercido por 
este parlamento, conforme dispõe o art. 73 da mesma Carta Estadual. 

A pertinência da proposição revela-se, ainda, ao considerarmos que 
esse mesmo Diploma, pelo art. 214, § 1°, inciso IV, incumbe ao 
Estado a atribuição de "exigir, na forma da lei, prévia anuência do 
órgão estadual de controle e política ambiental, para início, ampliação 
ou desenvolvimento de atividades, construção ou reforma de 
instalações capazes de causar, sob qualquer forma, degradação do 
meio ambiente, sem prejuízo de outros requisitos legais, preservado o 
sigilo industrial". 

Finalmente, devemos considerar que o endereçamento do pedido de 
informação se mostra adequado, tendo em vista que em nosso Estado 
está encarregado de conceder o licenciamento o Conselho Estadual 
de Política Ambiental - COPAM -, órgão este consultivo e subordinado 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

3.573/2002 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 

2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho- Mau ri Torres -Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.577/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Fiscalização Financeira e 
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Orçamentária, a proposição sob análise tem por intuito solicitar à 
Presidência desta Casa o envio de ofício ao Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, solicitando-lhe o envio de "cópia da prestação de 
contas relativa ao Convênio no 63, de 16/10/98, celebrado entre o 
Banco do Brasil S.A. e o Tribunal de Justiça do Estado, que tem como 
objeto o recebimento, controle e pagamento de depósitos judiciais no 
Estado de Minas Gerais". 

Atendendo ao que dispõem os arts. 188 e 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno, o requerimento foi preliminarmente publicado no "Diário do 
Legislativo" e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado, a fim de 
receber parecer. 

Fundamentação 
É inequívoco que a proposição, por solicitar informações sobre ato 

administrativo do Poder Judiciário, trata de efetivo exercício de 
fiscalização e controle de natureza operacional e política, o qual está a 
cargo da Assembléia Legislativa, conforme se depreende da leitura do 
art. 73, § 1°, da Constituição do Estado. 

Por outro lado, cumpre mencionar que o art. 76 do mesmo Diploma, 
ao estabelecer as competências do Tribunal de Contas, enuncia no 
inciso XI a de ''fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 
repassados ou recebidos pelo Estado, por força de convênio, acordo, 
ajuste ou instrumento congênere", e ainda aquela constante do inciso 
XII, segundo a qual compete à Corte "prestar informações solicitadas 
pela Assembléia Legislativa, desde que o pedido seja feito por, no 
mínimo, 1/3 de seus membros, ou por comissão sua". 

Considerados os aspectos jurídicos que envolvem a questão e 
entendendo que a obtenção das solicitadas informações constitui 
importante recurso para a salutar fiscalização dos negócios públicos, 
por parte dos membros de órgão colegiado deste parlamento, somos 
por que se acate a proposição sob comento. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.577/2002 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 

2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto 

Coelho - Ivo José- Olinto Godinho - Mau ri Torres- Álvaro Antônio. 
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Mesa da Assembléia 

Relatório 
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De iniciativa do Deputado Gil Pereira, a proposição em análise 
postula a inserção, nos anais da Assembléia, do editorial publicado no 
jornal "Estado de Minas", edição de 2/12/2002, intitulado "O 
Jequitinhonha depois de lrapé". 

O requerimento foi publicado em 5/12/2002 e vem agora à Mesa 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial, relevante 

para o Estado, nos anais da Assembléia Legislativa é prevista no 
inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno e sujeita-se a parecer, nos 
termos do art. 234. 

De acordo com a interpretação do texto dessa norma regimental, 
para que a matéria possa ser transcrita nos anais desta Casa 
Legislativa, é imprescindível que ela efetivamente exprima uma 
manifestação política ou cultural relevante para a análise de fatos 
pertinentes à história de Minas Gerais. 

O artigo começa por declarar que o vale do Jequitinhonha, a 
despeito de possuir em seu subsolo imensas riquezas minerais e de 
ter sido incluído, na última década, na Área Mineira da SUDENE -
autarquia extinta logo após e substituída pela Agência de 
Desenvolvimento do Nordeste - ADENE -, ainda assim é assolado 
pela pobreza. 

Com a conclusão da Usina de lrapé - oficialmente denominada 
Juscelino Kubitschek e considerada até hoje a maior obra a ser 
implantada no vale, nos Municípios de Berilo e Grão-Mogol -, teme-se 
que perdure o mesmo estado de abandono na região, caso o Governo 
Estadual não envide esforços com o empresariado, especialmente do 
setor de metalurgia e de cerâmica branca, para a implantação de 
projetos industriais na área. 

Por bem sintetizar a idéia do artigo, é oportuno trazer à baila a frase 
final, segundo a qual "não basta pôr lrapé em funcionamento, é 
preciso convocar desde já o desenvolvimento para o seu entorno, 
para erradicar de vez a pobreza que assola o vale". 
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A despeito da boa intenção do editorial em alertar o Governo 

mineiro para a tomada das referidas providências, as quais reputamos 
pertinentes, este relator tem o entendimento, "data venia", de que a 
inserção do artigo nos registros oficiais desta Casa não é apropriada, 
porquanto seu conteúdo, além de afirmar algo que é consensual e 
que, por isso mesmo, não deixará de ser ponderado pelo Governador 
do Estado, não exprime manifestação política ou cultural para o 
interesse de todo o povo de Minas Gerais. 

Portanto entendemos que o artigo não deve figurar nos anais desta 
Casa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento no 

3.586/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 

2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto 

Coelho- Ivo José- Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 

COMUNICACÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
- COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 17/12/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. 
Willian da Silva, ocorrido em 13/12/2002, em Pedro Leopoldo. (-
Ciente. Oficie-se.} 

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr. 
Gilson Guimarães Sarmento, ocorrido em 17/12/2002, em Salinas. (-
Ciente. Oficie-se.} 

RELATÓRIO 
RELATÓRIO FINAL DA CPI DOS CARTÓRIOS 

1 -A Comissão Parlamentar de Inquérito 
1 .1 - Objetivos 
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi instituída em face da 

aprovação de requerimento subscrito por mais de 1/3 dos membros da 
Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o Deputado 
Dilzon Melo. 

Conhecida como CPI dos Cartórios, esta Comissão teve como 
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objetivo a apuração de possíveis irregularidades no processo de 
arrecadação, por parte do poder público, de custas e emolumentos 
devidos por serviços prestados pelas serventias do foro extrajudicial 
do Estado de Minas Gerais. 

Ao justificar a proposta de instalação da CPI dos Cartórios, o 
primeiro signatário do requerimento lembra a competência da 
Corregedoria-Geral de Justiça e do Juiz de Direito Diretor do Foro 
para a fiscalização judiciária da prática dos atos notariais e de registro, 
nos termos do disposto na Lei no 13.438, de 30/12/99. Consta ainda 
na justificação o fato de que o Deputado Miguel Martini assegurou, em 
pronunciamento na Assembléia Legislativa, que 95% dos recursos a 
serem arrecadados, relativos a custas e emolumentos, não estavam 
sendo recolhidos pelos órgãos competentes, exatamente em 
decorrência da falta de fiscalização da prática dos referidos atos. A 
evasão de divisas, segundo esse parlamentar, atingiria montante 
próximo a R$100.000.000,00 ao ano. 

Os trabalhos da comissão foram prorrogados por 60 dias mediante 
aprovação de requerimento nesse sentido, em 13/8/2002. 

Apesar do esforço do SINOREG para inviabilizar a atividade desta 
Comissão, mediante propositura de mandado de segurança, em curso 
no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esta Comissão pôde concluir 
satisfatoriamente os seus trabalhos, que são sintetizados neste 
relatório. 

1 .2 - Composição da Comissão 
Após a indicação dos membros desta Comissão pelas Lideranças 

dos partidos com assento nesta Casa Legislativa, foram instalados os 
trabalhos, no dia 2/4/2002, quando se realizou a primeira reunião 
especial da Comissão, sob a Presidência do Deputado Dilzon Melo. 
Na oportunidade, foram eleitos o Presidente e o Vice-Presidente da 
CP I. 

Apurados os votos, foi verificada a eleição unânime do Deputado 
Rêmolo Aloise como Presidente e do Deputado lvair Nogueira como 
Vice-Presidente, sendo indicado o Deputado Agostinho Silveira para 
atuar como relator, ficando a Comissão com a seguinte composição: 
Deputados Rêmolo Aloise, Presidente; lvair Nogueira, Vice-
Presidente; Agostinho Silveira, relator; Dilzon Melo; Durval Ângelo; 
Antônio Carlos Andrada e Luiz Fernando Faria. 
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2 - A responsabilidade do Poder Judiciário pela fiscalização dos 

atos notariais e de registro 
A Constituição da República estabelece, em seu art. 236, que os 

serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 
delegação do poder público, remetendo à lei ordinária o tratamento 
das questões relativas às responsabilidades civil e criminal dos 
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, como também a 
definição acerca da fiscalização, por parte do Poder Judiciário, dos 
atos praticados pelos notários e pelos registradores. 

A matéria veio a ser disciplinada pela Lei n° 8.935, de 1994, cujo art. 
37 determina que a fiscalização judiciária dos atos notariais e de 
registro será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita 
estadual e do Distrito Federal. 

A Assembléia Legislativa, por seu turno, ao promover alterações na 
Lei n° 12.727, por meio da Lei n° 13.438, estabeleceu que a 
fiscalização judiciária da prática dos atos notariais e de registro e da 
contagem, da cobrança e do pagamento de emolumentos será 
exercida pela Corregedoria-Geral de Justiça e pelo Juiz de Direito 
Diretor do Foro, de oficio ou mediante requerimento do Ministério 
Público ou do interessado, conforme se evidencia do dispostivo 
constante do art. 26 da referida norma. 

2.1 - A utilização do selo para controle dos atos notariais e de 
registro 

Ao mesmo tempo em que a lei estabeleceu as responsabilidades 
pela fiscalização judiciária das práticas dos atos notariais e de 
registro, como também da contagem, da cobrança e do pagamento de 
emolumentos, foi instituída a utilização do selo a ser aposto nos 
papéis e documentos expedidos ou submetidos a exame e nos livros 
utilizados, quando da prática dos referidos atos. 

Como é do conhecimento público, alguns atos notariais, como a 
emissão de certidões, o reconhecimento de firma e as autenticações 
de documentos, não impõem a necessidade do registro em livro 
próprio, por parte das serventias, o que dificulta sobremaneira o 
controle da sua prática. 

A instituição do sistema de selo adveio de proposta do Deputado 
Miguel Martini, exaustivamente debatida por esta Casa legislativa, e 
teve como objetivo a facilitação dos trabalhos de fiscalização, 
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especialmente quanto aos atos antes mencionados. Cotejando-se 
o número de selos adquiridos e utilizados pela serventia pode-se 
chegar à conclusão do número de atos praticados, simplificando-se o 
trabalho de correição e controle do fluxo dos emolumentos e da 
arrecadação da Taxa de Fiscalização Judiciária. 

A Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
por meio da Resolução n° 383, de 12/12/2001, estabeleceu normas 
gerais para a Corregedoria-Geral de Justiça expedir provimento para 
disciplinar a utilização do selo de fiscalização. 

A efetiva utilização do selo nos documentos emitidos pelas 
serventias do foro extrajudicial, entretanto - embora a lei que o instituiu 
remonte ao ano de 1999 -, somente veio a ocorrer a partir de 
2/4/2002, conforme determinação da Corregedoria-Geral de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, pela Portaria no 022/2002. 

O resultado mais imediato da adoção das medidas propostas 
constituiu-se, exatamente, numa maior arrecadação de tributos pelo 
Estado de Minas Gerais, cujo caixa encontra-se atualmente combalido 
diante de compromissos com o pagamento de dívidas, servidores e 
demais despesas comuns a qualquer ente da federação brasileira. 

2.2 -A instituição da Taxa de Fiscalização Judiciária 
A citada Lei no 13.438, de 1999, instituiu, ainda, por força do 

disposto em seu art. 2°, a Taxa de Fiscalização Judiciária, para 
atender as despesas decorrentes das atividades correspondentes ao 
exercício do poder de polícia de que trata o art. 236, § 1°, da 
Constituição da República. Melhor esclarecendo, o pagamento da 
Taxa de Fiscalização Judiciária consiste na contrapartida pelos 
serviços de fiscalização a serem implementados pelo Poder Judiciário. 

Os recursos arrecadados a esse titulo são transferidos diretamente 
aos cofres do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
conforme disciplinado pelo Decreto n° 40.976, de 28/3/2000, que 
dispõe sobre a matéria. 

Os valores a serem desembolsados a esse título pelos contribuintes 
que demandam serviços notariais e de registro encontram-se 
discriminados no Anexo li da lei e variam de R$0,51, pagos pela 
autenticação de cópia reprográfica, datilografada, impressa por 
computador ou manuscrita, por documento, a R$1.199,02, pagos 
quando da lavratura de escritura pública de bem de valor patrimonial 
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superior a R$3.200.000,00. 

3- Dos trabalhos investigativos 
Para apuração dos fatos, foram realizadas inúmeras reuniões, 

colhidos depoimentos e requisitados documentos para análise a 
diversas serventias, órgãos e entidades da administração do Estado, 
os quais se encontram sob a guarda da Secretaria da Comissão. 

Ao mesmo tempo, os membros da Comissão receberam as 
demandas de particulares, promoveram visitas a diversas serventias 
de registro imobiliário e de protesto de títulos, colhendo informações 
de toda natureza que pudessem servir de subsídio para as conclusões 
dos trabalhos desenvolvidos. 

3.1 - Das visitas realizadas 
A Comissão pôde constatar, "in loco", a inexistência de uma efetiva 

fiscalização quanto ao recolhimento dos tributos correspondentes à 
prática dos atos notariais e de registro, bem como a presença de 
problemas relativos à qualidade na prestação do serviço e ao 
mecanismo de controle dos atos notariais. 

Apenas como exemplo, pode-se citar a expedição de certidão dos 
protestos realizados a cada dia, por solicitação dos bancos de dados 
de restrição ao crédito, como SPC e SERASA, que permite a inclusão 
de diversos nomes em uma única certidão. Ao registrador, entretanto, 
é exigida a utilização de um selo correspondente a cada nome 
constante da certidão, o que dificulta sobremaneira o controle do ato, 
desvirtuando, desse modo, a utilização do selo. 

Os membros da CPI tiveram acesso aos relatórios das inspeções 
realizadas pela Corregedoria-Geral de Justiça, que também sugerem 
a inexistência de controle quanto ao recolhimento aos cofres públicos 
das taxas devidas em decorrência da prática dos atos notariais e de 
registro. 

Compete ao Poder Judiciário lidar com tais problemas, mas 
exercendo um maior controle sobre os atos e facilitando, ainda, o 
atendimento às partes que procuram os serviços das serventias do 
foro extrajudicial. 

3.2 - Da coleta de dados na Secretaria de Estado da Fazenda 
A Taxa de Fiscalização Judiciária é um tributo instituído por lei, cujo 

recolhimento, em princípio, deveria ser fiscalizado por técnicos da 
Secretaria de Estado da Fazenda. 
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A legislação, entretanto, delegou ao Poder Judiciário a 

fiscalização dos atos de registro e notariais, como também a 
fiscalização das serventias, inclusive no que tange ao recolhimento da 
Taxa de Fiscalização Judiciária, atribuindo essa competência à 
Corregedoria-Geral de Justiça e ao Juiz Diretor do Foro. 

Em face da experiência dos técnicos fazendários relativamente à 
fiscalização e ao levantamento de dados para constatação da evasão 
de divisas, a CPI decidiu buscar subsídios ao seu trabalho por meio 
de requerimentos, solicitações pessoais e visita ao Secretário-Adjunto 
da Fazenda, que se prontificou a colaborar para a devida apuração 
dos fatos. 

Embora o Secretário-Adjunto considere que a responsabilidade pela 
fiscalização do recolhimento do tributo seja da alçada do Poder 
Judiciário, forneceu à CPI documentos de grande valor para a 
apuração do desvio de recursos que deveriam ser carreados aos 
cofres públicos. 

Entre os documentos requisitados àquele órgão podem-se citar as 
planilhas contendo o volume da arrecadação dos recursos relativos à 
Taxa de Fiscalização Judiciária, em períodos anteriores e posteriores 
à efetiva obrigatoriedade de utilização do selo a ser aposto nos 
documentos expedidos pelos notários e registradores. 

3.3 - Dos depoimentos prestados 
3.3.1 - Dr. Eugênio Klein Dutra - Titular do Cartório do 6° Oficio de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte e Presidente do Sindicato dos 
Notários e Registradores de Minas Gerais- SINOREG-MG 

Após fazer considerações sobre a competência constitucional para a 
fiscalização dos atos praticados pelos notários e registradores, o 
depoente adiantou as informações divulgadas na imprensa relativas à 
correição recentemente realizada em todas as serventias do Estado 
de Minas Gerais. 

Fez alusão ao pronunciamento da Juiza Corregedora Mariza de 
Melo Porto, que, em entrevista ao jornalista Rogério Tavares, 
assegurou que nenhuma irregularidade grave foi constatada e que as 
recomendações para o aprimoramento dos serviços já haviam sido 
feitas, caso a caso. 

Criticou o papel da mídia, que procura retirar a credibilidade das 
serventias do foro extrajudicial, o qual, segundo o depoente, presta, 
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de forma eficiente e correta, relevantes serviços à cidadania. 

Teceu críticas aos trabalhos da CPI, à qual, segundo o depoente, 
não compete exercer a fiscalização dos serviços notariais e de 
registro. 

Buscando argumentos na legislação federal e em súmulas do 
Supremo Tribunal Federal, taxou de inconstitucional e ilegal a Lei no 
12.727, cujas alterações porporcionaram a instituição do Selo e da 
Taxa de Fiscalização Judiciária. 

Sugeriu reformulações na lei que instituiu a Taxa de Fiscalização 
Judiciária para que fosse retirada desta a pecha de 
inconstitucionalidade. 

Protestou contra o fato de os notários e registradores estarem 
obrigados a fiscalizar o recolhimento de tributos federais, estaduais e 
municipais de forma gratuita, estando eles a exercer uma função 
fiscalizadora muito mais eficiente do que a exercida pelos próprios 
fiscais. 

Demonstrou, mediante apresentação de dados numéricos, os custos 
para manutenção de uma serventia, sugerindo a redução do valor da 
taxa para melhor viabilizar a atividade dos notários e dos 
registradores. 

Interrogado, esclareceu que a legislação prevê a obrigatoriedade de 
proceder-se a uma correição, a cada ano, nas serventias, o que não 
tem ocorrido com regularidade. Disse ser possível que ocorra, no 
inter'1or do Estado, que a serventia permaneça sem nenhuma 
fiscalização por períodos superiores a três anos. Lembrou a instituição 
de selos na administração Campos Sales, que abandonou essa 
prática em face do fracasso na fiscalização mediante a utilização 
desse método. Reportou-se à implementação da fiscalização por meio 
de selo no Estado de São Paulo onde já foram baixados 70 
provimentos. Fez críticas às exigências da Corregedoria-Geral de 
Justiça, que, por meio de provimento, exige um selo para cada 
unidade que componha o edifício incorporado ou um selo para cada 
lote, no caso de loteamentos. 

3.3.2 - Wolfgang Jorge Coelho, Presidente da Associação dos 
Notários e Registradores de Minas Gerais- ANOREG-MG 

Em depoimento, disse parecer incorreta a declaração do Deputado 
Miguel Martins de que há de 90% a 95% de sonegação no 
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recolhimento dos tributos pertencentes ao Estado, por parte das 
serventias de Minas Gerais. Informou que, em sua serventia, não 
houve alteração de arrecadação decorrente da implantação do 
sistema de controle por meio de selos. Confirmou ser feita a correição 
anual pelo Juiz Diretor do Fórum, em sua serventia, que também é 
objeto de fiscalização mensal. Esclareceu que o Contador do Fórum, 
por delegação de competência por parte do Juiz Diretor, fiscaliza a 
arrecadação das serventias. 

3.3.3 - Luiz Carlos Gonçalo Eloy, Diretor-Geral da Secretaria do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

O depoente entregou à CPI relatório contendo o repasse ao Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais nos meses de abril e maio de 2002, dos 
valores relativos à Taxa de Fiscalização Judiciária, conforme consta 
no Decreto no 4.976, de 28/3/2000, e também dos valores repassados 
às serventias do registro civil pelo Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais. Discorreu sobre as variações entre as arrecadações de 2001 e 
2002, não podendo afirmar se as discrepâncias apontadas são 
decorrentes da evasão denunciada pelo Deputado Miguel Martini. 
Reconhece a existência de uma fiscalização esporádica, lembrando 
que a instituição da taxa tem o intuito de melhor aparelhar o Tribunal 
de Justiça para efetivar a fiscalização. Esclareceu que a verificação de 
eventual recolhimento da taxa compete à Secretaria de Estado da 
Fazenda, havendo, eventualmente, a ação dos dois órgãos em 
conjunto. 

3.3.4- José Antônio Braga, Juiz da Corregedoria-Geral de Justiça do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

O Juiz da Corregedoria-Geral de Justiça, por seu turno, também 
deixa aflorar dificuldade do Poder Judiciário para o exercício de 
atividades típicas do Fisco, como é o caso da fiscalização do 
recolhimento da Taxa Judiciária por parte dos cartórios. Reconhece a 
necessidade do trabalho conjunto com Agentes Fazendários, até 
mesmo pela falta de competência do Juiz para lavrar autuação de 
natureza tributária. Fez abordagens sobre a Lei n° 12.920, oriunda de 
projeto de autoria do Deputado lvair Nogueira, que facultou a criação 
de serventias sem que elas pudessem ser implementadas, pelo fato 
de não terem sido efetivamente criadas pela lei. Sugeriu parceria entre 
a Assembléia Legislativa e o Tribunal de Justiça para promoção de 
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estudos com o objetivo de redefinir o número de serventias 
extrajudiciais do Estado, com base nos critérios populacionais, e o 
número de atos praticados pelos titulares, dados esses que já estão 
sendo coletados pela Corregedoria. Manifestou o depoente 
concordância com o posicionamento assumido pelo Presidente da CPI 
quanto à necessidade de promover uma ampla informatização dos 
cartórios, em benefício de toda a população. Reconheceu a 
implantação do selo como um mecanismo para melhor 
acompanhamento da receita proveniente da prestação do serviço. 

3.4 -A Lei no 12.920, de 29/6/98 
A Lei no 12.920, de 29/6/98, oriunda de projeto de autoria do 

Deputado lvair Nogueira, Vice-Presidente desta Comissão, fixa 
critérios populacionais, socioeconômicos e estatísticos para a criação, 
a fusão e o desmembramento de serviços notariais e de registro, 
regulamentando o dispositivo constante no art. 278 da Constituição 
mineira. 

Conforme consta no art. 1" da lei aprovada por esta Casa 
Legislativa, poderão ser criadas tantas serventias quantas resultarem 
da redivisão de zona ou comarca, com as respectivas jurisdições, que 
tenha mais de 150 mil habitantes e na qual os serviços notaraiais e os 
de registro tenham ultrapassado, no triênio, a média mensal de 400 
atos remunerados, não se incluindo nesse número as certidões, os 
atos cujos emolumentos sejam reduzidos ou 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. 

Segundo a orientação constante no art. 278 da Constituição do 
Estado e também na Lei n° 8.935, de 18/11/94, o legislador 
considerou parâmetros populacionais, socioeconômicos e estatísticos 
para a formulação da proposta, facultando a criação de numerosas 
serventias em diversas comarcas do Estado. A efetiva implantação 
das serventias, entretanto. ainda não veio a ocorrer, por razões que 
conflitam com os interesses de toda a sociedade. Segundo o Juiz 
José Antônio Braga, da Corregedoria-Geral de Justiça, a Lei no 12.920 
não contém comando de ordem impositiva, pois apenas faculta a 
criação das serventias, tornando-se necessária a reformulação do 
dispositivo constante em seu art. 1°, para que seja entendida como 



1126 
regra geral, absoluta e imperativa. 

A imediata implantação das serventias cogitadas pela lei amenizaria 
sobremaneira o problema enfrentado pela população, no tocante à 
qualidade dos serviços, uma vez que a redistribuição das 
competências entre diversas titularidades por certo diminuirá em muito 
o volume de trabalho dos cartórios já existentes, o que possibilitará 
um atendimento mais eficaz da população. 

4 - Conclusão 
4.1 - Atualmente, não há nenhuma controvérsia quanto à natureza 

pública dos serviços prestados pelas serventias extrajudiciais, haja 
vista o reconhecimento desse fato pela própria legislação correlata à 
matéria, pela doutrina e, notadamente, pela jurisprudência oriunda das 
mais diversas instãncias judiciárias do País. 

Tratando-se de serviço público, deve este ser prestado à luz dos 
princípios norteadores da atividade pública, levando-se em conta o 
atendimento das necessidades dos destinatários, a eficiência, a 
segurança e, especialmente, a modicidade das custas e 
emolumentos, os quais, lamentavelmente, oneram sobremaneira 
todos aqueles que dependem da atividade das serventias 
extrajudiciais. Os custos desses serviços, a propósito, repercutem até 
mesmo no preço das unidades imobiliárias disponibilizadas ao 
mercado pelos empresários da construção civil, haja vista os 
excessivos valores cobrados pelo registro de incorporações 
imobiliárias e desmembramentos, entre outros. 

A verdade é que tais princípios têm sido ignorados na efetiva 
prestação do serviço. Têm chegado a esta Comissão reclamações 
acerca da descortesia dos empregados das serventias, da imposição 
de dificuldades de toda ordem para a prática dos atos e, até mesmo, 
do desdobramento de atos em vários outros, para que possa ser 
conferida uma maior arrecadação por parte da serventia. 

Em Belo Horizonte, particularmente, a Comissão constatou a 
existência de filas intermináveis, que geram fadiga em todos aqueles 
que dependem dos serviços notariais. De maneira geral os cartórios 
ocupam instalações precárias que obrigam os usuários a aguardar em 
pé a hora do atendimento, sem que lhes seja disponibilizado um 
assento, a oportunidade de matar a sede ou a possibilidade de 
satisfazer suas necessidades fisiológicas. 



1127 
O mais interessante é que os cartórios que mais arrecadam a 

título de emolumentos são os que apresentam instalações mais 
precárias, deixando de repassar para a sociedade um pouco do 
vultoso ganho que representa a cobrança pela prática dos atos 
notariais. 

Essa situação torna-se patente na medida em que se constata que 
há anos não se procede à criação de novas serventias, de modo a 
acompanhar o crescimento demográfico e econômico das mais 
diversas regiões do Estado. 

É oportuno lembrar que a Constituição do Estado, por força do 
disposto em seu art. 278, confere a esta Casa Legislativa a 
prerrogativa de fixar, por meio de lei ordinária, os critérios 
populacionais, socioeconômicos e estatísticos, para criação, fusão e 
desmembramento dos serviços notariais e de registro. 

É bem verdade que muitos notários e registradores ocupam 
serventias que pouco arrecadam e inviabilizam até mesmo a 
manutenção de servidores que possam prestar serviços condizentes 
com os anseios da sociedade. 

Por outro lado, outras serventias de registro imobiliário, protesto de 
títulos e notas das grandes cidades do Estado têm-se prestado a 
constituir uma casta de notários e registradores que, muitas vezes, 
oferecem serviços de qualidade questionável e acabam por obter 
ganhos incompatíveis com a qualidade do atendimento. 

Torna-se importante, diante do quadro delineado, acolher a 
sugestão do Juiz Corregedor José Antônio Braga, que prestou 
depoimento a esta CPI, de que se constitua comissão formada por 
membros do Poder Judiciário, da Corregedoria-Geral de Justiça, do 
Poder Legislativo, da Secretaria de Estado da Fazenda, por 
empresários da construção civil e por entidades representativas da 
sociedade, para minucioso estudo sobre a matéria. 

Essa comissão teria como principal objetivo o levantamento de 
dados e a realização de estudos, com o propósito de aprimorar a 
prestação dos serviços notariais mediante redivisão das serventias, 
adoção de exigências mínimas quanto às instalações das 
dependências físicas da serventia, instituição de mecanismos de 
controle dos atos notariais e do recolhimento dos tributos a eles 
correspondentes. 
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Para a consecução desses objetivos, a comissão não pode 

deixar de levar em conta os dados que serão disponibilizados pela 
Corregedoria relativos ao número de atos praticados pelas serventias 
e à arrecadação, a título de emolumentos, nem os dados colhidos pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - quanto à 
população correspondente às comarcas, em estrita consonância com 
o disposto na Constituição do Estado. 

Mediante a conjunção desses elementos e dos esforços de todos os 
colaboradores, esta Casa terá a condição mínima para formular 
proposta de lei a fim de definir, em todo o Estado de Minas Gerais, um 
novo quadro para as serventias extrajudiciais, em nome do interesse 
maior de toda a população mineira, 

Essa proposta não poderá deixar de atender um pleito de toda a 
sociedade, ratificado pelos parlamentares desta CPI, para que se 
implemente, o mais rápido possível, a completa informatização dos 
serviços notariais. Tal medida, conjugada com a alteração da 
legislação, permitirá ao adquirente de um imóvel registrá-lo no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca que melhor atender os 
seus interesses, seja quanto à qualidade na prestação do serviço, seja 
quanto ao preço cobrado a título de emolumentos. 

Com a adoção dessas providências, estar-se-ia, também, a formular 
uma verdadeira redistribuição de renda no Estado, pois é público e 
notório que muitas serventias de cidades que experimentaram grande 
crescimento econômico e demográfico arrecadam vultosas somas a 
título de emolumentos sem, contudo, prestar um serviço de qualidade. 
Por outro lado, inúmeras outras serventias se vêem obrigadas a 
prestar serviços adequados sem arrecadar o mínimo suficiente para a 
manutenção dos serviços básicos. 

O resultado dessas ações seria a melhor qualidade dos serviços 
notariais disponibilizados ao público, mediante diminuição de filas, 
instalações mais cômodas e rapidez na prestação dos serviços. 

A imediata implementação das medidas preconizadas pela Lei no 
12.920, de 29/6/98, que fixa critérios populacionais, socioeconômicos 
e estatísticos para criação, fusão e desmembramento de serviços 
notariais e de registro, poderia amenizar o problema relativo ao 
volume de serviços das serventias das comarcas ali enumeradas. 
Entre elas, podem-se citar as cidades de Belo Horizonte, Betim, 
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Contagem, Uberaba, Uberlândia, entre outras que sofreram 
verdadeira explosão demográfica, nos últimos anos, sem, contudo, ter 
alterado o seu quadro de serventias. 

A propósito, o relator desta CPI acolhe a iniciativa do Deputado 
Rêmolo Aloise, que, antecipando a conclusão dos trabalhos desta 
CPI, entendeu por bem sugerir emenda ao Projeto de Lei no 
2.463/2002, quando do seu trâmite na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, a qual corrige a distorção existente no 
comando legal e visa à eletiva criação das serventias previstas nos 
demais dispositivos daquela norma. 

A aprovação do projeto, com a emenda sugerida, representa uma 
imediata adequação do número de serventias às necessidades da 
população das comarcas de grandes cidades mineiras, conforme se 
encontra ali enumerado. 

As tabelas que constam dos anexos da Lei n° 13.438, de 1999, 
estão a indicar a onerosidade dos serviços cartoriais. Cobram-se, por 
uma simples autenticação de documento, R$2,01, dificultando a vida 
daqueles que a todo instante necessitam dessa providência, seja para 
validar documentos tendo em vista a propositura de ações judiciais, 
seja para participar de concorrências públicas. Essas são apenas 
algumas das muitas situações que exigem sacrifício dos cidadãos 
para o pagamento dos emolumentos. 

Num país que possui mais de 50 milhões de pessoas vivendo abaixo 
da linha da miséria, os preços estipulados para os emolumentos e 
para a Taxa de Fiscalização Judiciária estão a contribuir para a 
inviabilização do exercício da cidadania, inflacionando o mercado em 
prejuízo de todos, haja vista o ônus que representam para os 
cidadãos comuns e empreendedores o pagamento de altos preços 
pelos serviços mais singelos e o enlrentamento dessa burocracia. 

O Estado não pode permitir que se vislumbre nessa atividade uma 
perspectiva de ganhos astronômicos para os registradores e notários. 
Muito menos pode procurar, por vias transversas, o aumento de 
receita, penalizando sobremaneira os contribuintes já sacrificados pelo 
grande volume de tributos que são obrigados a recolher. 

As tabelas correspondentes às custas e aos emolumentos devem, 
portanto, ser objeto de estudos e revisão por parte da comissão 
proposta, o que também se encontra na órbita de competência desta 
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Casa Legislativa. 

A Secretaria de Estado da Fazenda apresentou a esta Comissão 
planilhas contendo a arrecadação da Taxa de Fiscalização Judiciária 
nos três meses anteriores e posteriores à instituição da 
obrigatoriedade do selo nos documentos cartorários, as quais passam 
a fazer parte deste relatório. Os dados colacionados demonstram, de 
forma inconteste, aumento significativo da receita tributária oriunda 
dos atos praticados pelas serventias após a implantação da 
obrigatoriedade da utilização do selo. 

Essa grave situação, por certo, decorre da falta de efetiva 
fiscalização e, quem sabe, da inexperiência dos membros do Poder 
Judiciário para, atendendo o comando da legislação, praticar atos 
fiscalizatórios da arrecadação dos tributos, atividade típica do órgão 
fazendário. 

Não se pode exigir de Juízes e servidores do Poder Judiciário, 
afeitos a atos meramente judiciais, a formação técnica para trabalhos 
de auditagem e de apuração de dados necessários à fiscalização dos 
recolhimentos tributários. 

Torna-se importante, sob esse aspecto, sugerir ao Corregedor-Geral 
de Justiça a formação de comissão mista para atuar de forma 
permanente na fiscalização da arrecadação tributária por parte das 
serventias. 

Essa comissão, composta por técnicos do Poder Judiciário e da 
Secretaria de Estado da Fazenda, receberia treinamento específico 
para que o trabalho de inspeção e de auditagem extrapolasse a 
superficialidade e passasse a verificar, ato por ato, documento por 
documento, guia por guia, o recolhimento do tributo, para que o 
Estado não seja lesado por escrivães pouco afeitos ao zelo com o 
bem público. 

Muitas serventias tiveram variações bruscas na totalidade da 
arrecadação mensal, o que deve ser motivo de prioridade para uma 
rigorosa inspeção e para apuração detalhada dos motivos da 
distorção existente entre os dados. Apurada a fraude, responde o seu 
autor pelo delito na esfera administrativa e judicial, sendo importante a 
remessa de cópia deste relatório, de imediato, ao Procurador-Geral de 
Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 

Outro ponto que deve ser considerado e que pode reverter em 
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significativo benefício para os cidadãos diz respeito à 
possibilidade de facultar aos titulares das serventias de notas das 
comarcas do interior do Estado o exercício de suas atividades em toda 
e qualquer cidade mineira, mediante o deslocamento do oficial e do 
livro de notas. 

Essa medida, caso venha a ser adotada, institucionalizaria, entre as 
serventias, a concorrência "de fato", comum nos dias atuais, ainda que 
dissimulada. 

O oficial dos cartórios de menor movimento, no interior do Estado, 
teria liberdade para trabalhar nos grandes centros, oferecendo 
serviços a preços inferiores à tabela de custas e emolumentos, 
obrigado a manter, apenas e tão-somente, ao preço de tabela, a 
cobrança do tributo correspondente ao ato praticado. 

Em outras palavras, poderiam os oficiais dessas serventias oferecer 
o serviço a preços menores, abrindo mão de parte do que haveriam 
de arrecadar a título de emolumentos, numa concorrência saudável 
que, por certo, baixaria o custo dos serviços de emissão de escritura, 
reconhecimento de firma e autenticação de documentos, entre outros. 

Esta Comissão sugere medidas para o aprimoramento do sistema 
de controle mediante a aposição de selos nos documentos cartorários. 

Ouvindo-se depoimentos de titulares das serventias, de 
representantes de construtoras ou mesmo dos servidores dos 
cartórios, nota-se uma certa confusão inicial no processo de adoção 
do sistema de selos. 

Tome-se, a título de exemplo, o registro de uma incorporação 
imobiliária ou loteamento com dezenas de unidades, quando são 
exigidos selos correspondentes a cada apartamento ou lote, ao passo 
que o ato notarial de incorporação é único. 

Os membros da Comissão puderam constatar, em tais processos, a 
inclusão de inúmeras folhas apenas para que nelas fossem apostos 
os selos correspondentes às unidades, o que cria um processo de 
arrecadação tributária inusitado e custos excessivos para o 
empreendedor da construção civil. 

A mesma situação vem ocorrendo quando da emissão de certidões 
de protesto, por solicitação dos bancos de dados de restrição ao 
crédito. Em uma única certidão, com diversos nomes de pessoas e 
empresas protestadas, são apostos selos correspondentes a cada 
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nome. 

A adoção dessa prática dificulta a fiscalização, que seria 
sobremaneira desburocratizada e mais prática quanto aos atos 
fiscalizatórios caso fosse utilizado um único selo para cada documento 
emitido. 

Por último, este relator acolhe as brilhantes sugestões apresentadas 
na fase de discussão deste relatório pelo Deputado Durval Ângelo, 
aprimoradas pelos Deputados lvair Nogueira e Luiz Fernando Faria, 
no sentido de que sejam adotadas, ainda, as seguintes diligências: 

- anexação ao relatório do texto da emenda formulada pelo 
Deputado Rêmolo Aloise ao Projeto de Lei no 2.463/2002, com o 
objetivo de alterar a redação da Lei no 12.920, de 29/6/98, que fixa 
critérios populacionais, socioeconômicos e estatísticos para criação, 
fusão e desmembramento de serviços notariais e de registro; 

- imediata instalação de auditoria nos 1 00 maiores cartórios, 
tomando-se como parãmetro a arrecadação tributária, para 
levantamento dos atos notariais e de registro praticados nos últimos 
cinco anos e verificação da correspondente arrecadação tributária; 

- determinação no sentido de que o trabalho de auditoria seja 
acompanhado por membros do Ministério Público do Estado; 

- encaminhamento de recomendação aos membros das bancadas 
de Deputados e de Senadores do Estado de Minas Gerais no 
Congresso Nacional, para que venham a adotar providências com o 
escopo de alterar a Constituição da República e a legislação federal, a 
fim de que a competência para a prática dos atos notariais e de 
registro seja repassada aos municípios, preservando, outrossim, o 
direito adquirido pelos atuais titulares das serventias. 

Quanto às propostas de alteração sugeridas pelo Deputado lrani 
Barbosa, entendo estarem abrangidas pelo relatório, sendo que 
muitas das diligências sugeridas refogem à esfera de competência 
desta Comissão, uma vez inerentes às responsabilidades do 
Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
podendo ser adotadas após o trabalho de auditoria a ser realizado em 
complemento das investigações levadas a efeito por esta CPL 

Para a consecução dos objetivos almejados por esta Comissão 
torna-se importante o encaminhamento de cópia deste relatório para 
as seguintes autoridades: Presidente da Assembléia Legislativa do 



113:1 
Estado de Minas Gerais; Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais; Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais; Secretário de Estado da Fazenda; 
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais; Deputados Federais e Senadores que compõem a bancada do 
Estado de Minas Gerais no Congresso Nacional. 

Esperam os membros desta CPI ter atendido, com o seu trabalho, 
os anseios da comunidade mineira, que sempre espera do 
administrador público conduta compatível com os interesses de toda a 
sociedade. 

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2002. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Durval 

Ângelo- Luiz Fernando Faria. 
Anexo I 

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2002. 
Senhor Deputado, 
Em atenção à solicitação de V. Exa., efetuada mediante o Ofício n° 

011/2002/INF, faço encaminhar a essa Comissão Parlamentar de 
Inquérito o relatório dos 100 maiores cartórios do Estado de Minas 
Gerais em arrecadação de 2001, destacando os seus respectivos 
recolhimentos no período de janeiro a maio de 2002. 

Atenciosamente, 
José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda. 
* - O quadro referente aos 100 Maiores artórios do Estado de Minas 

Gerais foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
19.12.2002. 

Anexo 11 
EMENDA N° AO PROJETO DE LEI No 2.439/2002 

Acrescente-se onde convier; 
Art ..... -O "caput" dos arts. 1° e 2° da Lei no 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, 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 
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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 disposição de lei federal, os protocolos 
de documentos de vídia que não resultem na lavratura de protesto, o 
reconhecimento de firmaws 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. 
Rêmolo Aloise 
Anexo 111 

LISTAGEM DE DOCUMENTOS DA CPI DOS CARTÓRIOS 
Pasta 1 
Pág. 1 a 45 - Documentação entregue pelo Sr. Eugênio Klein Dutra, 

Presidente do Sindicato dos Notários e Registradores de Minas Gerais 
-SINOREG/MG, na reunião do dia 23/4/2002; 

Pág. 46 a 49 - Documentação encaminhada pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, em 30/4/2002; 

Pág. 50 a 272 - Documentação encaminhada pelo Desembargador 
Murilo José Pereira, Corregedor-Geral de Justiça, em 7/5/2002; 

Pág. 273 a 305 - Documentação entregue pelo Sr. Wolfgang Jorge 
Coelho, Presidente da ANOREG/MG, na reunião do dia 7/5/2002; 

Pasta 2 
Pág. 306 a 811 - Documentação encaminhada pelo 1° Tabelionato 

de Protestos de Belo Horizonte, em 28/5/2002; 
Pasta 3 
Pág. 812 a 1091 - Documentação encaminhada pelo 2° Tabelionato 

de Protestos de Belo Horizonte, em 28/5/2002; 
Pasta 4 
Pág. 1092 a 1695- Documentação encaminhada pelo 3° Tabelionato 

de Protestos de Belo Horizonte, em 28/5/2002; 
Pasta 5 
Pág. 1696 a 2122 - Documentação encaminhada pelo 4° Tabelionato 

de Protestos de Belo Horizonte, em 28/5/2002; 
Pasta 6 
Pág. 2123 a 2602 - Documentação encaminhada pelo 3° Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 3/6/2002; 



Pasta 7 
Pág. 2603 a 3075 - Documentação encaminhada pelo 3° Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 3/6/2002 (continuação); 
Pasta 8 
Pág. 3076 a 3554 - Documentação encaminhada pelo 3° Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 3/6/2002 (continuação); 
Pasta 9 
Pág. 3555 e 3556 - Documentação entregue pela Secretaria de 

Estado da Fazenda, em 5/6/2002; 
Pág. 3557 a 3863 - Documentação entregue pelo 2° Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 13/6/2002; 
Pág. 3864 a 3904 - Documentação entregue pelo 7° Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 14/6/2002; 
Pasta 10 
Pág. 3905 a 4068 - Documentação entregue pelo 7° Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 14/6/2002 (continuação); 
Pág. 4069 a 4321 - Documentação entregue pelo 1 o Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 17/6/2002; 
Pasta 11 
Pág. 4322 a 4736 - Documentação entregue pelo 1 o Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 17/6/2002 (continuação); 
Pasta 12 
Pág. 4737 a 5187 - Documentação entregue pelo 1° Ofício de 

Registro de I móveis de Belo Horizonte, em 17/6/2002 (continuação); 
Pasta 13 
Pág. 5188 a 5609 - Documentação entregue pelo 1 o Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 17/6/2002 (continuação); 
Pasta 14 
Pág. 561 O a 6002 - Documentação entregue pelo 1° Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 17/6/2002 (continuação); 
Pasta 15 
Pág. 6003 a 6366 - Documentação entregue pelo 1 o Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 17/6/2002 (continuação); 
Pasta 16 
Pág. 6367 a 6560 - Documentação entregue pelo 1 o Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 17/6/2002 (continuação); 
Pág. 6561 a 6776 - Documentação entregue pelo 4° Ofício de 
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Pasta 17 
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Pág. 6777 a 7116 - Documentação entregue pelo 5° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 20/6/2002; 

Pasta 18 
Pág. 7117 a 7286 - Documentação entregue pelo 5° Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 20/6/2002 (continuação); 
Pág. 7287 a 7449 - Documentação entregue pelo 6° Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 20/6/2002; 
Pasta 19 
Pág. 7450 a 7846 - Documentação entregue pelo 6° Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 20/6/2002 (continuação); 
Pasta 20 
Pág. 7847 a 7942 - Documentação entregue pelo 6° Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 20/6/2002 (continuação); 
Pág. 7943 a 8267 - Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002; 
Pasta 21 
Pág. 8268 a 871 O Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002 (cont.); 
Pasta 22 
Pág. 8711 a 9183 Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002 ( cont.); 
Pasta 23 
Pág. 9184 a 9654 Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002 (cont.); 
Pasta 24 
Pág. 9655 a 10038 - Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002 (cont.); 
Pasta 25 
Pág. 1 0039 a 1 0519 - Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002 (cont.); 
Pasta 26 
Pág. 10520 a 10944 - Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002 ( cont.); 
Pasta 27 
Pág. 10945 a 11343 - Documentação entregue pela SERVAL, em 
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Pág. 11344 a 11787 - Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 ( cont.); 

Pasta 29 
Pág. 11788 a 12229- Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002 (cont.); 
Pasta30 
Pág. 12230 a 12727 - Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002 ( cont.); 
Pasta 31 
Pág. 12728 a 13157- Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002 (cont.); 
Pasta32 
Pág. 13158 a 13551 - Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002 (cont.); 
Pasta 33 
Pág. 13552 a 13933- Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002 ( cont.); 
Pasta 34 
Pág. 13934 a 14374- Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002 ( cont.); 
Pasta 35 
Pág. 14375 a 14636 - Documentação entregue pela SERVAL, em 

5/7/2002 ( cont.); 
Pág. 14637 a 14702 - Documentação enviada pelo 4° Oficio de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 9/7/2002; 
Pasta 36 
Pág. 14703 a 14916 Documentação entregue pela 

CONSTRUTORA CAPARAÓ S. A., em 6/8/2002; 
Pág. 14917 a 15080 Documentação entregue pela 

CONSTRUTORA ARCO ENGENHARIA E COMÉRCIO L TDA., em 
6/8/2002; 

Pasta 37 
Pág. 15081 a 15201 Documentação entregue pela 

CONSTRUTORA CANOPUS EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÕES L TDA., em 6/8/2002; 



I 1.18 
Pág. 15202 a 15205 - Documentação enviada pelo Sr. José 

Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda, em 
19/8/2002; 

Pág. 15206 a 15456 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de BETIM, em 4/9/2002; 

Pasta 38 
Pág. 15457 a 15914 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protestos de Títulos de BETIM, em 4/9/2002 (continuação); 
Pasta 39 
Pág. 15915 a 16368 - Documentação enviada pelo Ofício de 

Registro de Imóveis de SANTA LUZIA, em 6/9/2002; 
Pasta 40 
Pág. 16369 a 16620 - Documentação enviada pelo 2° Cartório de 

Registro de Imóveis de SETE LAGOAS, em 6/9/2002; 
Pág. 16621 a 16866 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protestos de Títulos de CONTAGEM, em 6/9/2002; 
Pasta 41 
Pág. 16867 a 17454- Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protestos de Títulos de CONTAGEM, em 6/9/2002 (continuação); 
Pasta 42 
Pág. 17455 a 17699- Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protestos de Títulos de CONTAGEM, em 6/9/2002 (continuação); 
Pág. 17700 a 17884 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protestos de Títulos de SETE LAGOAS, em 9/9/2002; 
Pasta 43 
Pág. 17885 a 18245- Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protestos de Títulos de SETE LAGOAS, em 9/9/2002 (continuação); 
Pág. 18246 a 18311 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Protestos de Títulos de SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, em 
9/9/2002; 

Pasta 44 
Pág. 18312 a 18463 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protestos de Títulos de UNAÍ, em 9/9/2002; 
Pág. 18464 a 18788 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protestos de Títulos de MONTES CLAROS, em 9/9/2002; 
Pasta 45 
Pág. 18789 a 19195 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
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Protestos de Títulos de MONTES CLAROS, em 9/9/2002 
(continuação); 

Pasta 46 
Pág. 19196 a 19281 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protestos de Títulos de MONTES CLAROS, em 9/9/2002 
(continuação); 

Pág. 19282 a 19435 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Títulos de PATOS DE MINAS, em 10/9/2002; 

Pág. 19436 a 19462 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de SABARÁ, em 1 0/9/2002; 

Pág. 19463 a 19491 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de ALFENAS, em 10/9/2002; 

Pág. 19492 a 19624 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de PATROCÍNIO, em 12/9/2002; 

Pasta 47 
Pág. 19625 a 19637 - Documentação enviada pelo 2° Ofício de 

Registro de Imóveis de PARACATU, em 12/9/2002; 
Pág. 19638 a 19662 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protestos de Títulos de PIUMHI, em 12/9/2002; 
Pág. 19663 a 20030 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protestos de Títulos de SÃO JOÃO DEL-REI, em 12/9/2002; 
Pasta 48 
Pág. 20031 a 20148 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Protestos de Títulos de ALFENAS, em 16/9/2002; 
Pág. 20149 a 20311 -Documentação enviada pelo 2° Tabelionato de 

Protestos de Títulos de JUIZ DE FORA, em 17/9/2002; 
Pág. 20312 a 20392 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de SANTOS DUMONT, em 17/9/2002; 
Pasta 49 
Pág. 20393 a 20454 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de SANTOS DUMONT, em 17/9/2002 (cont.); 
Pág. 20455 a 20667- Documentação enviada pelo 1° Tabelionato de 

Protestos de Títulos de JUIZ DE FORA, em 18/9/2002; 
Pág. 20668 a 20829 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Protestos de Títulos de GUAXUPÉ, em 19/9/2002; 
Pasta 50 
Pág. 20830 a 21065 - Documentação enviada pelo 1 o Tabelionato de 
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Protestos de Títulos de ARAGUARI, em 19/9/2002; 

Pág. 21066 a 21246 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de SÃO JOÃO DEL-REI, em 20/9/2002; 

Pasta 51 
Pág. 21247 a 21725 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de SÃO JOÃO DEL-REI, em 20/9/2002 (cont.); 
Pasta 52 
Pág. 21726 a 21903 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de SÃO JOÃO DEL-REI, em 20/9/2002 (cont.); 
Pág. 21904 a 21987 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de PATOS DE MINAS, em 23/9/2002; 
Pág. 21988 a 22161 -Documentação enviada pelo 1° Tabelionato de 

Protestos de Títulos de FORMIGA, em 24/9/2002; 
Pasta 53 
Pág. 22162 a 22181 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de BOM DESPACHO, em 25/9/2002; 
Pág. 22182 a 22209 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protestos de Títulos de SABARÁ, em 25/9/2002; 
Pág. 2221 O a 22302 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protesto de Títulos e pelo Registro de Imóveis de JANAÚBA, em 
25/9/2002; 

Pág. 22303 a 22537 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de FORMIGA, em 3/1 0/2002; 

Pasta 54 
Pág. 22538 a 22835 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de FORMIGA, em 3/10/2002 (continuação); 
Pasta 55 
Pág. 22836 a 22962 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de FORMIGA, em 3/10/2002 (continuação); 
Pág. 22963 a 22989 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de VIÇOSA, em 8/1 0/2002; 
Pág. 22990 a 23067 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de ITAÚNA, em 8/1 0/2002; 
Pág. 23068 a 23187- Documentação enviada pelo Cartório do 1° 

Ofício de Registro de Imóveis de SETE LAGOAS, em 15/1 0/2002; 
Pág. 23188 a 23231 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, em 
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15/1 0/2002; 

Pág. 23232 a 23266 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de LAGOA SANTA, em 15/1 0/2002; 

Pasta 56 
Pág. 23267 a 23269 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Protesto de Títulos de JOÃO PINHEIRO, em 15/1 0/2002; 
Pág. 23270 a 23317 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o 

Oficio de Registro de Imóveis de GOVERNADOR VALADARES, em 
15/1 0/2002; 

Pág. 23318 a 23472 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de LEOPOLDINA, em 15/1 0/2002; 

Pág. 23473 a 23554 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de IPATINGA, em 15/10/2002; 

Pág. 23555 a 23683 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Títulos de BOM DESPACHO, em 15/1 0/2002; 

Pág. 23684 a 23769 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Oficio de Registro de Imóveis de GOVERNADOR VALADARES, em 
15/1 0/2002; 

Pasta 57 
Pág. 23770 a 23830 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de LAVRAS, em 15/1 0/2002; 
Pág. 23831 a 23911 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de PIUMHI, em 15/1 0/2002; 
Pág. 23912 a 24022 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de IPATINGA, em 15/10/2002; 
Pág. 24023 a 24122 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Protesto de Títulos de Santa Luzia, em 15/1 0/2002; 
Pág. 24123 a 24193 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de PASSOS, em 15/1 0/2002; 
Pág. 24194 a 24211 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de GUAXUPÉ, em 15/10/2002; 
Pasta 58 
Pág. 24212 a 24295 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Protesto de Titules JANUÁRIA, em 15/1 0/2002; 
Pág. 24296 a 24669 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protesto de Titules de PASSOS, em 15/1 0/2002; 
Pasta 59 
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Pág. 24670 a 24734 - Documentação enviada pelo Tabelionato 

de Protesto de Títulos de GOVERNADOR VALADARES, em 
15/1 0/2002; 

Pág. 24735 a 25096 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Ofício de Registro de Imóveis de MONTES CLAROS, em 15/1 0/2002; 

Pasta 60 
Pág. 25097 a 25269 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Protesto de Títulos de ITAJUBÁ, em 15/10/2002; 
Pág. 25270 a 25557 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de JANUÁRIA, em 15/1 0/2002; 
Pasta 61 
Pág. 25558 a 25692 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protesto de Títulos de ITAÚNA, em 15/1 0/2002; 
Pág. 25693 a 26063 - Documentação enviada pelo Cartório do 3° 

Ofício de Registro de Imóveis de JUIZ DE FORA, em 15/10/2002; 
Pasta 62 
Pág. 26064 a 26456 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 

Ofício de Registro de Imóveis de JUIZ DE FORA, em 15/10/2002; 
Pasta 63 
Pág. 26457 a 26873 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protesto de Títulos de UBERLÂNDIA, em 15/1 0/2002; 
Pasta 64 
Pág. 26874 a 27365 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de UNAÍ, em 15/1 0/2002; 
Pasta 65 
Pág. 27366 a 27769 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de UNAÍ, em 15/10/2002 (continuação); 
Pasta 66 
Pág. 27770 a 28214 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protesto de Títulos de UBERABA, em 15/1 0/2002; 
Pasta 67 
Pág. 28215 a 28529 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protesto de Títulos de UBERABA, em 15/10/2002 (continuação); 
Pág. 28530 a 28757 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Protesto de Títulos de LAVRAS, em 15/1 0/2002; 
Pasta 68 
Pág. 28758 a 28983 - Documentação enviada pelo Cartório de 
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Protesto de Títulos de LAVRAS, em 15/10/2002 (continuação); 

Pág. 28984 a 29216 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERABA, em 15/1 0/2002; 

Pasta 69 
Pág. 29217 a 29629 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERABA, em 15/10/2002 (cont.); 
Pasta 70 
Pág. 29630 a 29726 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERABA, em 15/10/2002 (cont.); 
Pág. 29727 - Documentação enviada pelo Tabelionato de Protesto 

de Títulos de VIÇOSA, em 15/1 0/2002; 
Pág. 29728 a 30090 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERABA, em 15/1 0/2002; 
Pasta 71 
Pág. 30091 a 30545 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERABA, em 15/10/2002 (cont.); 
Pasta 72 
Pág. 30546 a 31011 - Documentação enviada pelo Cartório do 1° 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERABA, em 15/10/2002 (cont.); 
Pasta 73 
Pág. 31012 a 31378 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de CONTAGEM, em 15/1 0/2002; 
Pasta 74 
Pág. 31379 a 31763 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de CONTAGEM, em 15/10/2002 (continuação); 
Pasta ANEXO 75 
Pág. 31764 a 31972 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de CONTAGEM, em 15/10/2002 (continuação); 
Pág. 31973 a 32191 -Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protesto de Títulos de DIVINÓPOLIS, em 16/1 0/2002; 
Pasta 76 
Pág. 32192 a 32391 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protesto de Títulos de DIVINÓPOLIS, em 16/10/2002 (continuação); 
Pág. 32392 a 32423 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protesto de Títulos de VARGINHA, em 17/1 0/2002; 
Pág. 32424 a 32553 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protesto de Títulos de LEOPOLDINA, em 21/1 0/2002; 



Pág. 32554 a 32631 - Documentação enviada pelo Tabelionato 
de Protesto de Títulos de MURIAÉ, em 21/1 0/2002; 

Pasta 77 
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Pág. 32632 a 32967 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de MURIAÉ, em 21/10/2002 (continuação); 

Pág. 32968 a 33053 - Documentação enviada pelo Cartório do 1° 
Ofício de Registro de Imóveis de JUIZ DE FORA, em 21/10/2002; 

Pasta 78 
Pág. 33054 a 33480 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o 

Ofício de Registro de Imóveis de JUIZ DE FORA, em 21/10/2002 
(continuação); 

Pasta 79 
Pág. 33481 a 33598 - Documentação enviada pelo Cartório do 1° 

Ofício de Registro de Imóveis de JUIZ DE FORA, em 21/10/2002 
(continuação); 

Pág. 33599 a 33682 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de SANTOS DUMONT, em 22/1 0/2002; 

Pág. 33683 a 33861 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Ofício de Registro de Imóveis de MURIAÉ, em 22/1 0/2002; 

Pág. 33862 a 33909 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de VARGINHA, em 23/10/2002; 

Pasta 80 
Pág. 3391 O a 34001 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 

Protesto de Títulos de IBIRITÉ, em 24/1 0/2002; 
Pág. 34002 a 34236 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de IBIRITÉ, em 24/1 0/2002; 
Pág. 34237 a 34365 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de ARAGUARI, em 24/1 0/2002; 
Pasta 81 
Pág. 34366 a 34830 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de ARAGUARI, em 24/10/2002 (continuação); 
Pasta 82 
Pág. 34831 a 34962 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de BETIM, em 4/11/2002; 
Pág. 34963 a 35050 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de RIBEIRÃO DAS NEVES, em 5/11/2002; 
Pág. 35051 a 35092 - Documentação enviada pelo Cartório de 
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Protesto de Títulos de NOVA LIMA, em 11/11/2002; 

Pág. 35093 a 35255 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de PATROCÍNIO, em 18/11/2002; 

Pasta 83 
Pág. 35256 a 35310 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Protesto de Títulos de NOVA LIMA, em 18/11/2002; 
Pág. 35311 a 35434 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Protesto de Títulos de RIBEIRÃO DAS NEVES, em 18/11/2002; 
Pág. 35435 a 35449 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de DIVINÓPOLIS, em 22/11/2002; 
Pág. 35450 a 35761 - Documentação enviada pelo Cartório de 

Protesto de Títulos de PARACATU, em 27/11/2002; 
Pasta 84 
Pág. 35762 a 35929 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 29/11/2002; 
Pasta 85 
Pág. 35930 a 35992 - Documentação enviada pelo Cartório do 1° 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 29/11/2002 
(continuação); 

Pasta 86 
Pág. 35993 a 36228 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 29/11/2002 
(continuação); 

Pasta 87 
Pág. 36229 a 36651 - Documentação enviada pelo Cartório do 1° 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 29/11/2002 
(continuação); 

Pasta 88 
Pág. 36652 a 37066 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 29/11/2002 
(continuação); 

Pasta 89 
Pág. 37067 a 37540 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 29/11/2002 
(continuação); 

Pasta 90 
Pág. 37541 a 37720 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o 
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Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÃNDIA, em 29/11/2002 
(continuação); 

Pág. 37721 a 37945 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÃNDIA, em 29/11/2002; 

Pasta 91 
Pág. 37946 a 38396 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÃNDIA, em 29/11/2002 
(continuação); 

Pasta 92 
Pág. 38397 a 38819 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÃNDIA, em 29/11/2002 
(continuação); 

Pasta 93 
Pág. 38820 a 38972 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 

Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÃNDIA, em 29/11/2002 
(continuação). 

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

RELATÓRIO FINAL 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, NO ESQUEMA DE FACILITAÇÃO 

DE FUGAS, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA 
EXTRALEGAL 

SUMÁRIO 
1 - INTRODUÇÃO 
1.1 - Antecedentes 
1 .2 - Objetivos 
1.3 - Constituição 
2- DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 
2.1 - Prazo de funcionamento 
2.2 - Depoimentos colhidos 
2.3 - Documentação analisada 
3- DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 
4- CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA PRISIONAL MINEIRO 
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4.1 - Considerações gerais 
4.2 - Da população prisional do Estado 
4.3 - Dos estabelecimentos prisionais do Estado 
4.4 - A distribuição de vagas entre as Secretarias de Estado da 

Justiça e de Direitos Humanos e da Segurança Pública 
5 -ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL 
5.1 - Estrutura geral 
5.2 - Conselho de Criminologia e Política Criminal 
5.3 - Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos 
5.3.1 - Escola do Serviço Penitenciário 
5.3.2 - Superintendência de Organização Penitenciária 
5.3.3 - Direção dos Estabelecimentos Penitenciários 
5.3.4- Comissão Técnica de Classificação 
5.3.5 - Equipe Criminológica 
5.4 - Juízo da Execução 
5.4. 1 - Juiz da Execução 
5.4.2 - Ministério Público 
5.4.3 - Defensoria Pública 
5.4.4 -Serviço Social Penitenciário 
5.5 - Conselho Penitenciário 
5.6- Patronato 
5.7- Conselho da Comunidade 
5.8 - Motivação, integração e eficiência dos órgãos da Execução 

Penal 
6-OS FATOS INVESTIGADOS PELA CPI 
6.1 - Rebeliões 
6.2 - Facilitação de fugas 
6.2.1 - Da ocorrência dos "pulões" no regime semi-aberto 
6.2.2 - Das fugas investigadas em Juiz de Fora 
6.2.2.1 - Da fuga do detento Bozó 
6.2.2.2 - Da fuga do detento Fabrício Luiz Magalhães 
6.2.2.3 - Da fuga do detento Flávio Rodrigues dos Santos 
6.2.2.4 - Da fuga de quatro detentos do CERESP 
6.2.3 - Da fuga do detento Marco Antônio da PJMA 
6.2.4 - Da fuga do detento Jaílson da PJMA 
6.2.5 - Da fuga do traficante Fernandinho Beira-Mar do DEOESP 
6.2.6- Da fuga do detento Daniel Renan de lbirité 



6.3- Liberação para saída de presos 
6.3.1 -O caso de lbirité 
6.3.2- O caso do detento Hiran Viana Ferreira 
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6.3.3 - O caso do detento Rogério Amaral dos Santos, vulgo 
Regerão 

6.4 - O tráfico de drogas dentro das penitenciárias 
6.5 -A questão da prostituição dentro das penitenciárias 
6.6 - A entrada de celulares e outros objetos dentro das 

penitenciárias 
7- O SISTEMA PRISIONAL E A COMUNICAÇÃO 
8-OS RECURSOS HUMANOS DO SISTEMA PRISIONAL 
9 - CONCLUSÕES 
9.1 -Considerações Gerais 
9.2- Considerações Específicas 
9.3- Recomendações 
9.4 - Propostas 
9.4.1 - Propostas de natureza administrativa 
9.4.2 - Propostas de natureza judicial 
10- ANEXOS 
10.1 -Anexo I - Relação de documentos recebidos pela CPI 
1 - Introdução 
1.1 - Antecedentes 
O ano de 2001 foi marcado por um expressivo aumento do número 

de fugas e rebeliões nas penitenciárias do Estado, notadamente nas 
Penitenciárias José Maria Alkimin e Nelson Hungria, situadas, 
respectivamente, em Ribeirão das Neves e Contagem. 

O agravamento da situação foi amplamente denunciado pela 
imprensa mineira. Rebeliões orquestradas por detentos e funcionários, 
liberação irregular de presos, facilitação de fugas, apreensão de 
drogas, armas e celulares dentro das penitenciárias foram notícias 
comuns nos últimos tempos. 

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos, ocorreram em 2001 2 motins, 8 fugas-
envolvendo um total de 73 recuperandos - e 12 rebeliões, índices 
muito superiores aos registrados nas estatísticas dos dois anos 
anteriores. Tais fatos chamaram a atenção desta Casa Legislativa 
para o crescimento assustador do número desses acontecimentos, 
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prenunciando uma grave crise no sistema prisional do Estado. 

O evidente descontrole da situação, assim como a disseminação da 
insegurança na sociedade, chegaram a motivar a interdição, por 
ordem judicial, da maior penitenciária do Estado, a José Maria 
Alkmim, alvo das mais graves denúncias relativas a corrupção entre 
servidores e detentos e tráfico de drogas. 

Segundo as autoridades competentes, vários foram os fatores que 
contribuíram para o agravamento da crise no sistema prisional 
mineiro. Todavia, em meio a esta situação, foram apresentadas 
denúncias que demonstram o envolvimento de autoridades e 
servidores do sistema penitenciário com o "esquema" de facilitação de 
fugas e com o tráfico de drogas dentro das penitenciárias. 

Nesse contexto, foi apresentado um requerimento, assinado por 
mais de 1/3 dos membros da Assembléia, conforme exigência 
regimental, tendo como primeiro signatário o Deputado lrani Barbosa, 
visando à instalação de uma CPI para apurar o envolvimento do poder 
público com grupos criminosos organizados, no esquema de 
facilitação de fugas, tráfico de droga, liberdade e soltura extralegal. 

1 .2 - Objetivos 
Em 20/11/2001, foi deferido pela Presidência, em conformidade com 

o inciso XXV do art. 232 do Regimento Interno, o requerimento do 
Deputado lrani Barbosa, assinado por mais de 1/3 dos Deputados, em 
que solicitou a abertura da CPI. 

No dia 6/12/2001, foi instalada a CPI do Sistema Prisional com a 
finalidade de, no prazo de 120 dias, apurar o funcionamento do 
sistema prisional do Município de Ribeirão das Neves e outros, 
verificando o possível envolvimento do poder público com grupos 
criminosos organizados, no esquema de facilitação de fugas, tráfico 
de droga, liberdade e soltura extralegal. 

Além da apuração de denúncias, a Comissão buscou apresentar 
propostas que permitam solucionar os problemas levantados. 

1.3- Constituição 
Constituída a Comissão, foram indicados os seguintes membros 

para compô-la 
* - O quadro dos Efetivos e Suplentes foi publicado na edição do 

"Diário do Legislativo" de 19.12.2002. 
** Membros substituídosno curso dos trabalhos da CPI. 
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No dia 11/12/2001, foram eleitos Presidente o Deputado Ermano 

Batista e Vice-Presidente, o Deputado Dilzon Melo. Os Deputados 
Luiz Tadeu Leite e Alberto Bejani foram designados, respectivamente, 
relator e sub-relator. 

No curso dos trabalhos da CPI, foram substituídos os Deputados 
lrani Barbosa, Eduardo Brandão e Durval Ângelo, em atendimento ao 
requerimento do Presidente da Comissão, deferido pela Presidência. 
Para substituir os Deputados lrani Barbosa, Durval Ângelo e Eduardo 
Brandão foram indicados, respectivamente, os Deputados Luiz 
Menezes (PPS), Edson Rezende (PT) e Dinis Pinheiro (PL). O 
Deputado Dinis Pinheiro era suplente da Comissão, e sua vaga foi 
ocupada pelo Deputado Anderson Adauto (PL). 

2- DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 
2.1 - Prazo de funcionamento 
A Comissão iniciou seus trabalhos em 6/12/2001 com a previsão de 

concluí-los no prazo de 120 dias. 
Em 21/5/2002, foi aprovado pela Comissão o requerimento do sub-

relator, Deputado Alberto Bejani, solicitando a prorrogação do prazo 
por 60 dias, nos termos do § 2° do art. 112 do Regimento Interno, 
tendo em vista a necessidade de ouvir um número maior de 
autoridades e pessoas que poderiam contribuir para os trabalhos da 
CP I. O requerimento foi aprovado pelo Plenário e publicado no "Diário 
do Legislativo" de 24/5/2002. 

Em 21/8/2002, foi apresentado em Plenário o requerimento da CPI 
solicitando a suspensão dos seus trabalhos por até 90 dias a partir 
daquela data. Em 28/8/2002, o requerimento foi aprovado em 
Plenário, tendo sido publicado em 30/8/2002. 

Em 5/11/2002, com a convocação da 21" Reunião Ordinária, os 
trabalhos da CPI foram reabertos, tendo sido aprovado, nesta reunião, 
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite solicitando a prorrogação 
por 60 dias do prazo de funcionamento da Comissão. O requerimento 
foi encaminhado ao Plenário, juntamente com o Acordo de Líderes, 
tendo sido aprovado em Plenário em 6/11/2002 e publicado em 
8/11/2002. 

2.2 - Depoimentos colhidos 
A CPI realizou inúmeras reuniões com a finalidade de colher 

depoimentos para apurar as denúncias referentes ao envolvimento de 
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autoridades e servidores públicos no processo de facilitação de 
fugas nas penitenciárias, bem como verificar suas ligações com 
grupos organizados do tráfico de drogas e outras irregularidades. 

Ao realizar seus trabalhos, a Comissão procurou ouvir pessoas 
ligadas a todos os segmentos envolvidos no sistema penitenciário, 
com o objetivo de ter uma visão mais abrangente da situação. Sendo 
assim, foram colhidos depoimentos dos detentos acusados de 
comandar o tráfico dentro das penitenciárias e de serem beneficiados 
com saídas irregulares dos presídios, de autoridades responsáveis 
pela administração das penitenciárias e pela organização do sistema, 
assim como de servidores que participam do dia-a-dia do sistema 
prisional . 

É importante ressaltar que grande parte das testemunhas foram 
ouvidas em reunião secreta, no intuito de resguardar as pessoas que, 
sob juramento, prestaram declarações de fundamental importância 
para o esclarecimento dos fatos. Tal medida se mostrou também 
necessária para evitar qualquer tipo de intimidação ou pressão que 
pudessem recair sobre as testemunhas, o que poderia, em muito, 
comprometer os resultados finais. 

Registre-se, ainda, que as reun1oes foram realizadas nos 
Plenarinhos situados no Palácio dos Inconfidentes. Apenas a reunião 
do dia 9/5/2001 foi realizada na sede do Tribunal do Júri da cidade de 
Juiz de Fora. 

A seguir, a relação das pessoas ouvidas por esta CP!: 
26/2/2002 - Marcos Aurélio de Paula Terrinha, Diretor Coordenador 

da Associação Sindical dos Servidores da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos de Minas Gerais e Diretor do Sindicato 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos do Estado de Minas Gerais-
SINDIPÚBLICOS. 

7/3/2002 - Marcelo José Morais Pinto, sentenciado cumprindo pena 
na Penitenciária Nelson Hungria. 

19/3/2002 - Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 

26/3/2002 - Marco Túlio de Souza Cruz, Agente de Segurança 
Penitenciário. 

26/3/2002 - Rogério José Amaral dos Santos, sentenciado 
cumprindo pena na Penitenciária Nelson Hungria. 
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26/3/2002 Sheila Ferman Campolina, ex-Diretora 

Administrativa da Penitenciária José Maria Alkmim. 
2/4/2002 - Hiran Viana Ferreira, sentenciado cumprindo pena na 

Casa de Detenção Dutra Ladeira. 
9/4/2002 - Cel. Carlos Roberto de Paula, OORPM e ex-Diretor-Geral 

da Penitenciária José Maria Alkmim. 
23/4/2002 José Karam, Superintendente de Organização 

Penitenciária. 
- Cap. José Nilson Soares Gomes, OORPM e ex-Diretor de 

Segurança da Penitenciária José Maria Alkmim. 
7/5/2002- Marco Aurélio dos Anjos, Delegado de Polícia de lbirité. 
- Wilson Luiz Dias Gouvea, Diretor-Geral da Cadeia Pública de 

lbirité. 
8/5/2002 - José Armando Pinheiro da Silveira, Juiz de Direito da 

Comarca de Juiz de Fora. 
- Otônio Ribeiro Furtado, Promotor de Justiça da Comarca de Juiz 

de Fora. 
- Fabrício Luiz Magalhães, detento da Penitenciária de Unhares, em 

Juiz de Fora. 
- João Otaviano Miranda, Policial Civil da Cadeia Pública de Juiz de 

Fora. 
- Denílson Crosato Alves, Diretor-Geral da Penitenciária de Juiz de 

Fora. 
- Luiz Alexandre Veloso Botelho, Delegado da Polícia Civil e ex-

Diretor Setorial da Penitenciária de Unhares, em Juiz de Fora. 
- Eurico da Cunha Neto, Delegado da Polícia Civil e ex-Diretor do 

CERESPdeJuizdeForn. 
14/5/2002- Helder d'Ângelo, Delegado de Polícia da cidade de Juiz 

de Fora. 
- Marcelo Barros Romualdo, Detetive de Polícia e ex-Carcereiro da 

Cadeia Pública de lbirité. 
21/5/2002 - Márcio Silveira Duarte, ex-Agente Penitenciário da 

Penitenciária de Governador Valadares. 
- Renato Áufio Ciutti, Delegado de Polícia da cidade de Cambuí. 
- João Maurício, ex-Agente Penitenciário contratado da Penitenciária 

Nelson Hungria, em Contagem. 
28/5/2002 - Paulo Roberto Murta Jardim, Detetive da Polícia Civil da 



cidade de lbirité. 
11/6/2002 - Márcio Barroso Domingues, Secretário de Estado da 

Segurança Pública. 
18/6/2002 - Francisco de Paula Filho, detento do CERESP de 

lpatinga. 
5/11/2002 - Marcos Aurélio de Paula Terrinha, Diretor Coordenador 

da Associação Sindical dos Servidores da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos de Minas Gerais e Diretor do Sindicato 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos do Estado de Minas Gerais -
SINDIPÚBLICOS. 

12/11/2002 - José Silvério Gomes e Cristian Eduardo Silva, Agentes 
Penitenciários que estavam na Penitenciária José Maria Alkmim 
durante a rebelião ocorrida de 1° a 3 de novembro. 

- Rodolfo Tram Filho e Álvaro Abrantes Cerqueira, representantes 
das comitivas dos Municípios de Santa Luzia e Muriaé, que 
protestaram contra a construção de presídios. 

19/11/2002 - Cel. lsaac de Oliveira e Souza, Coronel da Polícia 
Militar de Minas Gerais e Diretor-Geral da PJMA. 

- Cel. Sócrates Edgard dos Anjos, Comandante da 7a Região da 
PMMG. 

26/11/2002 - Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 

- Paulo Valério Notini Cançado, ex-advogado da Penitenciária José 
Maria Alkmim. 

- Pastor Roberto Luiz da Silva. 
2.3- Documentação analisada 
Para a apuração dos fatos investigados, a CPI analisou documentos 

encaminhados pelos órgãos públicos envolvidos, assim como os 
apresentados por testemunhas, durante os depoimentos, visando à 
comprovação da veracidade de suas declarações. 

Alguns dos documentos analisados foram solicitados diretamente 
aos depoentes, e outros, por meio de requerimentos aprovados nas 
reuniões da Comissão. 

Foram também objeto de análise desta Comissão fitas de vídeo e 
fitas cassetes que foram solicitadas a emissoras de rádio e televisão, 
como Rede Globo Minas, TV Alterosa, TV Panorama de Juiz de Fora, 
Rádio CBN e Rádio Itatiaia. As fitas contêm reportagens e denúncias 
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sobre rebeliões, fugas, corrupção e tráfico de drogas nas 
unidades prisionais do Estado. Na oportunidade, aproveitamos para 
agradecer a presteza com que os veículos de comunicação 
atenderam às solicitações desta Comissão, contribuindo, de forma 
valiosa, para os seus trabalhos. 

Visando a apurar as denúncias referentes à facilitação de fugas, 
foram analisados relatórios de sindicâncias instauradas para apurar 
fugas de recuperandos e o envolvimento de servidores, autorizações 
dadas pela direção das penitenciárias para a saída de presos e para a 
realização de eventos dentro das penitenciárias; foi analisado também 
o relatório contendo o histórico de fugas e rebeliões durante a atual 
gestão da Secretária de Estado de Justiça, entre outros. 

No tocante ao tráfico de drogas dentro das penitenciárias, esta 
Comissão, além de ter realizado uma detida análise das imagens, 
veiculadas pela televisão, das apreensões de substâncias 
entorpecentes dentro das penitenciárias, examinou pareceres do 
Ministério Público Estadual, inquéritos policiais e boletins de 
ocorrências referentes à apreensão de drogas nos estabelecimentos 
prisionais, assim como relações de processos e réus incursos nos 
arts. 12 e 16 da Lei no 6.368 e no art. 1 O da Lei 9.437, cujas 
flagrâncias delitivas se deram no interior da Penitenciária José Maria 
Alkmim. 

Foram ainda objeto de análise da Comissão os seguintes papéis: 
fichas da Inspetoria de Disciplina e Controle do Centro de 
Reeducação de Neves, que contêm dados de recuperandos e 
observações acerca do seu comportamento na penitenciária; ordens 
judiciais referentes à transferência de presos e à interdição da 
penitenciária; representações e pareceres elaborados pelo Ministério 
Público sobre a interdição da Penitenciária José Maria Alkmim; cópia 
de processos judiciais referentes à execução da pena de 
recuperandos condenados por tráfico de drogas; processos 
administrativos instaurados contra servidores e diretores; relatórios 
sobre o movimento de entrada e saída de internos da Penitenciária 
José Maria Alkmim; relação de servidores da Secretaria da Justiça e 
de Direitos Humanos colocados à disposição da Secretaria de 
Segurança Pública. 

Cabe salientar que algumas das requisições encaminhadas à 
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Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos e a determinados 
Juízos de Execuções Penais não foram respondidas a contento ou 
nem sequer foram atendidas. A ausência das informações e da 
documentação solicitada prejudicou sobremaneira o desenvolvimento 
dos trabalhos. 

O Anexo I deste relatório contém a relação dos documentos 
recebidos por esta CP I. 

3- Delimitação do Problema 
A partir dos depoimentos colhidos e da documentação analisada, 

tornou-se notório para esta Comissão que a crise do sistema prisional 
é resultante do somatório de diversos fatores, que vão desde 
problemas histórico-culturais, referentes ao sistema penal brasileiro, 
até questões atuais, entre as quais se destaca o crescimento do crime 
organizado, ligado principalmente ao tráfico de drogas, que traz um 
novo perfil de criminoso para dentro de nossas penitenciárias e 
representa um desafio para o aparelho estatal. 

Nesse cenário marcado pela pluralidade de problemas, em muitos 
momentos, tiveram lugar nesta CPI denúncias e discussões tendentes 
a alargar ou mesmo desviar os rumos das investigações inicialmente 
propostas. Todavia, a Comissão teve a constante preocupação de 
limitar o objeto de sua investigação, de modo a obter um resultado 
mais eficaz. Sendo assim, centrou seus trabalhos na apuração do 
envolvimento de autoridades e servidores públicos em irregularidades 
do sistema prisional. 

As principais denúncias recebidas referem-se, notadamente, ao 
envolvimento de dirigentes e servidores do sistema prisional com o 
esquema de facilitação de fugas e saídas de presos sob regime 
fechado e semi-aberto, à concessão de benefícios e regalias 
indevidos aos supostos líderes do tráfico de drogas dentro das 
penitenciárias, à omissão dos órgãos responsáveis em zelar pelo 
cumprimento das leis de execução penal na punição de recuperandos 
e de servidores envolvidos em denúncias, assim como à "fragilidade" 
dos recursos humanos na vigilância e na recuperação dos detentos, 
principalmente devido à contratação de servidores sem concurso 
público, para a realização de tarefas na área da segurança pública. 

Pode-se afirmar que essas foram as principais vertentes que 
orientaram os trabalhos desta Comissão. 
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É importante registrar que foi dado um especial enfoque ao 

Município de Ribeirão das Neves, que é sede de duas penitenciárias, 
das quais é a Penitenciária José Maria Alkmim, a maior do Estado e 
foco das principais denúncias relatadas nesse relatório. Fatos 
ocorridos em outros municípios foram também denunciados à CP\ 
tendo sido alguns objeto de nossa investigação, como é o caso de 
Juiz de Fora, lbirité e Governador Valadares. 

Feita essa delimitação, passaremos a analisar, separadamente, 
cada um dos itens que foram objeto de investigação por parte desta 
CPI. Todavia, julgamos necessário desenvolver, na parte inicial deste 
relatório, algumas considerações acerca do sistema prisional do 
Estado de modo a se ter um conhecimento das suas dimensões, bem 
como dos principais problemas já detectados, que são determinantes 
da atual crise. Também a compreensão sobre a estrutura de 
funcionamento dos órgãos envolvidos na execução penal revela-se 
importante na medida em que possibilitará detectar as principais 
deficiências de cada órgão no desempenho de sua função, bem como 
a sua correlação com as denúncias investigadas por esta CPI. 

4 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA PRISIONAL DO 
ESTADO 

4.1 - Considerações gerais 
A situação do sistema prisional do Estado já vem sendo 

acompanhada pela Assembléia Legislativa, principalmente pela 
Comissão de Direitos Humanos, que, além da análise de projetos de 
leis que envolvem matérias relacionadas à política de segurança 
pública e à defesa dos direitos individuais e coletivos, desenvolve um 
trabalho permanente de recebimento e apuração de denúncias ligadas 
ao sistema penitenciário. 

Entre os trabalhos realizados por esta Casa com o objetivo de 
buscar soluções para o sistema prisional do Estado destacam-se os 
da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Penitenciário, 
constituída em 1997, e o relatório elaborado no final de 2001 pela 
Comissão de Direitos Humanos, em que foi feito um diagnóstico dos 
principais problemas do sistema prisional mineiro. 

A CP\ de 1997 apresentou um extenso relatório sobre as 
irregularidades então observadas. Além de descrever todas as 
mazelas do sistema, desde as condições subumanas de 



1157 
aprisionamento dos detentos até as graves distorções na 
aplicação dos recursos públicos destinados a esse fim, a CPI 
apresentou ainda um conjunto de propostas legislativas - a maioria 
transformada em texto legal - visando a uma substancial melhoria nas 
condições observadas. 

Em 2001, a convite do então Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, foi criado um grupo de trabalho destinado a avaliar a 
situação do sistema prisional mineiro. O grupo contou com 
representantes do Poder Judiciário, das Secretarias de Estado de 
Segurança Pública e da Justiça e de diversas entidades ligadas ao 
sistema de execução penal no Estado. Esse trabalho deu origem a um 
documento denominado "Diagnóstico da Situação Prisional de Minas 
Gerais", no qual se faz uma profunda análise do nosso sistema. 

Do exame desses trabalhos, depreende-se que, passados quatro 
anos da realização dessa CPI, o quadro pouco mudou. Naquela 
oportunidade, já foi demonstrada uma profunda deterioração nas 
condições gerais de funcionamento do sistema carcerário estadual, 
com o aumento do número de rebeliões, fugas e mortes de presos, 
especialmente nas cadeias e carceragens de delegacias 1 . Por outro 
lado, apontou-se também que, nas penitenciárias, houve uma sensível 
melhoria no tratamento do preso, devido à implantação de programas 
da Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, como o 
"PERSpectiva". 

A partir de indicadores constantes nesses trabalhos, assim como de 
outros mais atuais, teceremos a seguir algumas considerações que 
julgamos importantes para se ter um noção geral sobre as dimensões 
do sistema prisional do Estado. 

4.2 - Da população prisional do Estado 
Em 2001, Minas Gerais apresentava um total de aproximadamente 

18 mil presos. Tomando-se como referência a população de 12.619 
presos, existente em 1997, nota-se um crescimento de 49% no 
período de quatro anos2

. 

Desse total de 18 mil presos, aproximadamente 80% encontram-se 
sob a guarda dos estabelecimentos prisionais vinculados à Secretaria 
da Segurança Pública e o restante divididos nas penitenciárias 
vinculadas à Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos. 

Os presos sob a guarda desta última são sentenciados, como 
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determina a Lei de Execução Penal. Todavia, entre os 
aproximadamente 14.800 presos sob a custódia da Secretaria da 
Segurança Pública, grande parte já sofreu condenação e deveria estar 
cumprindo pena em instituições penitenciárias adequadas. O quadro a 
seguir demonstra a situação registrada em setembro de 2001. 

População Carcerária sob a Guarda da Polícia Civil -Setembro de 
2001 

Situação No % 

Presos 5.8 39,5 

Provisório 44 

s 

Condena 8.9 60,5 

dos 68 

Total 14. 100,0 

812 o 
Fonte: COSEG/SSP/MG 
4.3 - Dos estabelecimentos prisionais do Estado 
Quanto aos estabelecimentos penitenciários do Estado, existem 31 O 

locais destinados à guarda de presos. Sua administração está dividida 
entre a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos - SEJDH- e a de 
Segurança Pública-SSP. 

Nesse aspecto, é possível se afirmar que o problema maior reside 
nos estabelecimentos vinculados à Secretaria da Segurança Pública, 
que, com capacidade bastante limitada e condições precárias para a 
guarda dos presos, acomodam quase 80% da população prisional do 
Estado. 

Ao sistema da SEJDH estão subordinadas nove penitenciárias, duas 
casas de albergado, três colônias penais e dois hospitais, somando 
um total de 16 estabelecimentos com capacidade para manter 4.250 
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presos. O quadro a seguir contém a relação dos estabelecimentos 
penitenciários vinculados à SEJDH, com sua respectiva localização e 
dados referentes à sua capacidade para a guarda de presos e sua 
real lotação. 

Estabelecimentos Penitenciários sob Administração da 
Superintendência de Organização Penitenciária - MG - junho de 2002 

• - O quadro dos Estabelecimentos Penitenciários foi publicado na 
edição do "Diário do Legislativo" de 19.12.2002. 

·Total sem os dados da ocupação das Colônias Penais 
Fonte: Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos: 

www.sejdh.mg.gov.br- lnfopen. Data: 5/6/2002 
Como se vê pelos dados acima, tais estabelecimentos mantêm um 

número de presos inferior à sua real capacidade. Registre-se ainda 
que, segundo dados da Superintendência de Organização 
Penitenciária, existem nas Penitenciárias 168 celas sob reserva e 139 
celas impedidas. Ainda assim sobram 98 celas vagas. Já nas casas 
de albergados, descontadas as 5 celas sob reserva, restam 18 vagas 
e, nos hospitais penais, descontando-se as 16 vagas sob reserva e os 
98 leitos impedidos, restam 20 vagas. Somente nas colônias penais 
apresenta-se um quadro de superlotação. Embora o quadro acima 
não demonstre os valores referentes à ocupação de suas celas, dados 
da Superintendência de Organização Penitenciária evidenciam que 
das 492 vagas existentes a ocupação é de 582. 3 

Com relação a essas unidades prisionais vinculadas à Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos, o relatório da Comissão de 
Direitos Humanos' constatou que "são formalmente organizados e 
possuem programas voltados para a recuperação do condenado. Têm 
corpo de funcionários especializados, além dos agentes 
penitenciários, que cuidam da guarda interna". 

Todavia, no decorrer dos trabalhos desta CPI, pôde-se notar que as 
condições nesses estabelecimentos não são tão favoráveis. 
Problemas como o número insuficiente de agentes em determinadas 
áreas das penitenciárias, assim como a falta de capacitação e a 
fragilidade do vínculo que muitos deles possuem com o Estado - uma 
vez que são contratados sem concurso público e não possuem 
estabilidade no serviço público - foram objeto de denúncias 
recorrentes feitas tanto pelos servidores como pelos detentos. 
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Ainda com relação aos estabelecimentos penitenciários, dados 

da SEJDH apontam que, por meio do Programa Estadual de 
Recuperação Social PERSpectiva , algumas unidades 
penitenciárias destinadas ao atendimento do adolescente foram 
construídas e outras reformadas, sendo que alguns dos projetos estão 
em fase de implantação ou licitação. Uma vez concluídas todas as 
obras previstas, a Secretaria da Justiça estima que haverá um 
aumento de 1.415% no número de vagas destinadas ao menor infrator 
sobre as 40 existentes em novembro de 1999. O programa conta 
ainda com o aumento de 70,58% sobre as 3.794 vagas destinadas ao 
recuperando adulto, registradas em novembro de 1999. A reforma e 
recuperação de alojamentos nos dezesseis estabelecimentos 
penitenciários vinculados à Secretaria possibilitaram a abertura de 549 
vagas. Foram ainda construídos dois novos centros de recuperação, 
um na cidade de Sete Lagoas, com capacidade para 7 4 vagas, e outro 
em Ribeirão das Neves, destinado ao atendimento geriátrico, com 49 
vagas. As demais obras previstas estão em fase de construção, como 
é o caso das penitenciárias de Pará de Minas, Carmo do Paranaíba e 
Uberlândia, com capacidade, respectivamente, para 252, 172 e 252 
novas vaga. Estão ainda em fase de licitação a construção da 
Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco de Sá, com 
capacidade prevista para 332 vagas; a Penitenciária de São Joaquim 
de Bicas, com 252 vagas, e a Penitenciária de Segurança de Cambuí, 
com 255 vagas. Também está prevista no programa a ampliação de 
algumas penitenciárias e colônias penais, que se encontram em fase 
de execução. 

Quanto aos estabelecimentos vinculados à Secretaria de Segurança 
Pública, que são as cadeias públicas anexas e independentes, somam 
um total de 296 unidades, com uma população total de 14.812 
presos. 5 "Essas unidades apresentam dramáticos quadros de 
superlotação e de maus-tratos de presos, as celas são precárias, 
provisórias, adaptadas de prédios destinados a outros fins. E, ( ... ) 
nesse ambiente, convivem presos com penas de mais de 20 anos e 
presos com penas leves ou sem condenação, pois não há qualquer 
critério para separá-los, como exige o art. 84 da Lei de Execução 
Penal Federal".s 

Com efeito, a divisão dos estabelecimentos prisionais entre a 
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Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria da Justiça e de 
Direitos Humanos, que a seguir será analisada, pode ser apontada 
como um dos mais graves problemas do sistema prisional mineiro. 

4.4 - A distribuição de vagas entre as Secretarias de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos e de Segurança Pública 

O problema da distribuição dos presos entre as cadeias e as 
penitenciárias do Estado permeou as discussões realizadas por esta 
CP I. 

Enquanto presos se amontoam nas carceragens das delegacias de 
polícia que, nas palavras de um parlamentar, membro da Comissão 
de Direitos Humanos desta Casa, "assemelham-se às masmorras da 
Idade Média, aos campos de concentração nazista", as penitenciárias, 
que apresentam amplos espaços, acondicionam um número restrito 
de prisioneiros. 

A guarda de presos pela Polícia Civil, que, de acordo com a 
legislação, não se insere entre os órgãos de execução penal, 
configura uma realidade em nosso Estado. A despeito das normas 
que disciplinam a execução penal, as cadeias sob comando da Polícia 
Civil, destinadas à guarda dos presos que aguardam decisão judicial 
sobre seus processos, abrigam mais de dois terços dos presos do 
Estado, muitos dos quais já obtiveram condenação transitada em 
julgado. É importante destacar que os presos já condenados deveriam 
estar cumprindo suas penas em estabelecimentos penais adequados 
ao seu processo de ressocialização, e não junto com outros que nem 
sequer foram condenados. 

Esta CPI pôde constatar situações extremas, como, por exemplo, a 
vivenciada pelo CERESP de Juiz de Fora. Ali os presos se amontoam 
em celas, sem a menor condição de sobrevivência e muito menos de 
recuperação, o que favorece a proliferação de fugas e de rebeliões. 
Casos como esse evidenciam que o sistema prisional mineiro vem 
desempenhando suas funções ao arrepio das leis que tratam da 
execução penal. 

Nesse sentido, é importante destacar que esta Casa, no 
desempenho de sua função legislativa, aprovou leis visando a 
solucionar a questão. Em 30/7/98 foi editada a Lei no 12.985, que 
transfere para a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos a administração das cadeias e dos presídios do Estado. Tal 
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lei estabelecia o prazo de dois anos para que todos os presos, 
provisórios ou sentenciados, que se encontrassem nas unidades 
policiais na data de sua publicação fossem transferidos para os 
estabelecimentos penais da estrutura da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos, respeitada, para sua distribuição, a 
norma de lotação carcerária prevista na Lei no 11 .404, de 25/1/94. 

Em virtude da impossibilidade do cumprimento da referida norma, o 
Governador do Estado submeteu a esta Assembléia Legislativa o 
Projeto de Lei no 980/2000, que estabelecia a prorrogação, por dois 
anos, da transferência prevista. Todavia, ao ser apreciada a matéria 
pela Comissão de Direitos Humanos desta Casa, o relator, Deputado 
Luiz Tadeu Leite, apresentou um substitutivo que estabelecia metas e 
prazos para as transferências serem efetuadas. O projeto foi aprovado 
na forma do substitutivo, tendo sido transformado na Lei no 
13.720/2000. 

Visando, ainda, a solucionar a questão da guarda de presos pela 
Secretaria de Segurança Pública, foi editada a Lei no 13.720/2000, 
que em seu art. 7° proíbe essa pasta de construir novas cadeias. Essa 
lei veio para conter uma situação que se instalou no ano de 1999, com 
a construção dos centros de remanejamentos, os chamados 
CERESPs, obras realizadas pela Secretaria de Segurança Pública, 
corn dispensa de licitação em decorrência da situação emergencial em 
que se encontravam os estabelecimentos prisionais vinculados àquela 
Secretaria. A partir de então, o problema aflorou, urna vez que a 
SESP continua recebendo presos e não pode construir novos 
estabelecimentos, e a transferência desses presos para a SEJDH não 
vem sendo realizada da forma como determina a Lei 13.720/00. 

Em 28/12/2001, foi também aprovada a Emenda à Constituição do 
Estado n° 52, que acrescentou o art. 11 O ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, extinguindo o cargo de carcereiro da 
Polícia Civil, passando os seus detentores a ocupar o cargo de 
detetive em classe inicial. A aprovação dessa emenda demonstra a 
opção definitiva desta Casa por resolver a dramática situação em que 
se encontram os encarcerados da Polícia Civil. 

Em que pesem os argumentos apresentados pelas autoridades 
competentes referentes às dificuldades orçamentárias para regularizar 
a situação, é lamentável perceber que o problema vem se arrastando 
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por tão longo período de tempo, sem que se vislumbre, ao menos, 
a implantação de medidas capazes de minimizá-lo . 

5 - Órgãos da execução penal 
5.1 - Estrutura geral 
A organização da execução penal se assenta em determinado 

conjunto de órgãos, que têm a finalidade de efetivar as políticas 
públicas incidentes sobre o sistema penitenciário, obedecidas as 
diretrizes e regras aplicáveis ao setor. 

A Lei Federal n° 7.21 O, de 1984, que contém normas gerais sobre 
execução penal, dispõe em seu Título 111 acerca dos órgãos da 
execução penal, relacionando os seguintes: 

1. Conselho de Política Criminal e Penitenciária; 
2. Departamentos Penitenciários; 
3. Juízo da Execução; 
4. Ministério Público; 
5. Conselho Penitenciário; 
6. Patronato; 
7. Conselho da Comunidade. 
Por seu turno, a Lei Estadual no 11 .404/94, que contém normas de 

execução penal no Estado de Minas Gerais, mantém estrutura 
semelhante à da norma federal. Inova apenas na composição do 
Juízo da Execução, repartindo-o em Juiz da Execução, Ministério 
Público, Defensor Público e Serviço Social Penitenciário, bem como 
no acréscimo da direção de estabelecimento penitenciário ao rol de 
órgãos. 

A concepção da Lei de Execução Penal - LEP - é alicerçada em 
determinados princípios, a saber o do "Estado de Direito", o da 
"legalidade", o da "jurisdicionalidade", o da "integração harmônica dos 
substitutivos do sistema penal" e o da "humanidade"'- A conformação 
dos órgãos do sistema de execução penal e as políticas públicas 
sobre ele incidentes devem pautar-se por tais princípios. 

A existência e o funcionamento desses órgãos devem ser 
analisados sob o prisma dos fins a que se destinam. Tem-se uma 
orientação normativa, de fundo constitucional, esposada pela 
legislação federal e seguida pela lei estadual, que toma como objeto 
da execução penal a reeducação do preso e sua reinserção social, 
tendo como finalidade a prevenção da criminalidade, mediante 
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mecanismos educativos e intimidativos. 

Os órgãos da execução penal estão dispostos em um sistema 
estadualizado, cada um vinculado a um diferente segmento do poder 
público. Predominam, evidentemente, os órgãos ligados ao Executivo; 
contudo, é substancial a competência atribu ida àqueles ligados ao 
Judiciário, ao Ministério Público e diretamente à sociedade. Acentue-
se, na composição do sistema, a existência de diversos órgãos 
colegiados, assegurando-se uma participação consistente de diversos 
grupos e instituições interessados na execução penal. 

Apesar de a legislação procurar estabelecer uma composição 
harmônica e tendente à eficácia para os órgãos da execução penal, 
evidenciou-se, para esta CPI, a existência de inúmeros problemas 
nesse setor. A distância entre a intenção da lei e a realidade é abissal, 
podendo-se elencar alguns obstáculos característicos8 há muito 
apontados pela doutrina, que se mantêm no sistema de execução 
penal, alguns com notória tendência ao agravamento, tais como: 

a) excesso de discricionariedade dos dirigentes prisionais e dos 
demais agentes públicos; 

b) deficiência de pessoal especializado; 
c) falta de exame criminológico, de classificação e de programa de 

treinamento adequados; 
d) ausência de fiscalização regular; 
e) adoção de políticas públicas inadequadas e desintegradas do 

planejamento de ação governamental ou indefinição quanto a elas. 
5.2 -Conselho de Criminologia e Política Criminal 
O Conselho de Criminologia e Política Criminal -CCPC- tem uma 

função estratégica para a execução penal, uma vez que formula a 
política penitenciária estadual. 

O CCPC é um órgão deliberativo e consultivo, subordinado à 
Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos. Dentre as 
funções sob sua responsabilidade destacam-se, ainda, a avaliação do 
sistema penal mineiro e a fiscalização dos estabelecimentos e 
serviços penitenciários. É composto de 13 membros, com mandato de 
4 anos, todos indicados pelo Secretário da Justiça. 

Observamos que a ação desse Conselho é centrada na prevenção 
criminal, mediante a definição de políticas públicas que têm como alvo 
a efetividade da execução penal. Embora tenha, ao longo do tempo, 
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conseguido produzir um sólido conjunto de diagnósticos, 
propostas e medidas, o CCPC não tem alcançado seus objetivos 
institucionais, mormente no que se refere à integração da política 
penitenciária com a política de defesa social e à fiscalização do 
sistema. 

5.3- Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos 
A Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos é um órgão do Poder 

Executivo que tem por incumbência, nos termos da legislação que a 
instituiu e lhe conferiu competências, a gestão das políticas públicas 
relacionadas ao funcionamento do sistema penitenciário estadual. 

Vinculam-se a essa Secretaria alguns dos órgãos da execução 
penal, tais como a Defensoria Pública, a Superintendência de 
Organização Penitenciária, a Direção dos estabelecimentos 
penitenciários, além dos Conselhos Penitenciário e de Criminologia e 
Política Criminal. Ela é a gestora do Fundo Penitenciário Estadual e a 
ela compete gerenciar o conjunto de servidores públicos, efetivos e 
temporários, que atuam nos estabelecimentos penitenciários. 

Numa análise comparativa das ações do atual governo com as do 
quadriênio antecedente9 , dados e indicadores levantados por esta 
Comissão identificam que a SEJDH, a partir do atual governo, recebeu 
volume superior de investimentos e desenvolveu maior número de 
projetos. Exemplificando: em 1997, a SEJDH desenvolveu 1 O projetos, 
com 6 metas; em 2002 foram 14 projetos, com 25 metas. 

Houve, no período, elevação das transferências recebidas do Fundo 
Penitenciário Nacional, que somaram 28,8 milhões nos últimos 7 
anos, representando 4,39% do total nacional dividido pelos Estados. 
Somente em 2001 foram 12,8 milhões para Minas Gerais (5,06% do 
total), numa elevação de 28% relativamente à média acumulada dos 5 
anos anteriores. 10 

O atual governo declarou que, para 2002, o propósito dessa 
Secretaria é investir na efetividade das políticas públicas relacionadas 
ao setor penitenciário, com ênfase na recuperação do criminoso e na 
assistência judicial. 

A principal inovação da Secretaria é o Programa Estadual de 
Recuperação Social - PERSpectiva -, cujo objetivo é a oferta de 
qualificação profissional e de serviços educacionais ao preso. A 
prestação de serviços educacionais abrange 60% dos recuperandos, 
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em ensino formal e telessalas 11 , tendo sido implantado, ainda, o 
projeto "Janelas para a Cidadania", que desenvolve o ensino à 
distância e o aprendizado de informática. À ênfase no trabalho social 
somam-se projetos de ampliação da assistência à saúde do 
recuperando. 

Há um acréscimo de unidades penitenciárias, aliado a um trabalho 
de ampliação e reforma predial. Segundo a Secretária de Estado da 
Justiça, estão sendo licitados ou construídos estabelecimentos penais 
em Uberlândia, Pará de Minas, Carmo do Paranaíba, Francisco Sá e 
São Joaquim de Bicas12

. A construção dessas unidades tende a 
reparar lacunas relativas à ausência de penitenciárias e ao déficit de 
vagas em todas as regiões do Estado. Implantaram-se duas centrais 
de penas alternativas e passou-se a investir mais na qualificação de 
servidores. 

A SEJDH tem, ainda, buscado diversas parcerias com instituições 
públicas e privadas, tais como as APACs, os centros de assistência 
judiciária de faculdades de Direito da Capital e interior, o Ministério da 
Justiça, por vários de seus órgãos, Prefeituras Municipais, centros de 
pesquisas, SEBRAE/SENAI e outros órgãos estaduais, como as 
Secretarias de Educação e da Saúde. 

Destaque-se, enfim, que a SEJDH ainda não absorve todo o 
contingente de presos existentes no Estado. De 17.471 presos 
existentes em Minas Gerais no final de 2001 13

, apenas 3.923 estavam 
sob a guarda da Secretaria da Justiça 14

• Há, até mesmo, pessoas 
cumprindo medida de segurança em cadeia pública 15

. Esse dado, por 
si só, revela a disparidade entre a política de execução penal proposta 
e a execução penal real'"- Afinal, a oferta de locais adequados ao 
cumprimento da pena é premissa básica para o sucesso de qualquer 
ação no campo penal. 

Ocorre que, mesmo em face de todas essas ações desenvolvidas 
pela Secretaria da Justiça, a CPI constatou que inúmeras 
irregularidades ainda existem no sistema sob sua responsabilidade, 
destacando-se episódios de corrupção, tráfico de entorpecentes, 
facilitação de fugas, concessão de privilégios a presos, entre outros. 
Nesses problemas, que acontecem também na gestão de presos a 
cargo da Secretaria de Segurança Pública, estão envolvidos 
servidores dos mais diversos escalões e até mesmo diretores de 
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penitenciárias. Pelos documentos governamentais e pelas 
próprias palavras de dirigentes públicos do setor, percebemos que 
esses problemas não são enfrentados em sua raiz, prevalecendo o 
tratamento tópico. 

5.3.1 - Escola do Serviço Penitenciário 
Autorizada pela Lei n° 11.409/93 e criada pelo Decreto no 35.739/94, 

a Escola do Serviço Penitenciário João Franzen de Lima - ESPEN-
tem como finalidade legal ministrar cursos de formação, treinamento e 
aperfeiçoamento aos servidores penitenciários e ao pessoal envolvido 
no sistema de execução penal do Estado. Os servidores 
penitenciários se submeteriam, obrigatoriamente, à aprovação em 
curso específico da ESPEN para ingresso, progressão e ascensão na 
carreira funcional. Incumbiria, também, à Escola Penitenciária realizar 
estudos e pesquisas nas áreas de criminologia, de política criminal e 
de ciência penitenciária. 

Embora criada há 9 anos, a ESPEN não atua de fato. Quando do 
censo penitenciário de 1997, a criminóloga Carmen Pinheiro de 
Carvalho ressaltou, em suas conclusões, a necessidade de 
reestruturação da Escola de Serviços Penitenciários 17

• Esta CPI não 
apurou qualquer ação governamental neste sentido. 

5.3.2 - Superintendência de Organização Penitenciária 
De todos os órgãos de execução penal, a Superintendência de 

Organização Penitenciária - SOP - é o que assume maior número de 
tarefas vinculadas à atividade da execução penal. Fiscaliza e assiste 
tecnicamente os estabelecimentos e serviços penais, promove a 
pesquisa criminológica e a estatística criminal e autoriza internação e 
desinternação nas unidades penitenciárias. 

Com mais de 4 mil recuperandos sob sua tutela, distribuídos por 16 
estabelecimentos prisionais, a SOP se subdivide em quatro diretorias: 
Controle Penitenciário, Técnica Operacional, Criminologia Clínica e o 
Sistema de Informações Penitenciárias- INFOPEN. 

À SOP compete, juntamente com o Juizo da Execução, dispor sobre 
a melhor localização do recuperando nas unidades penitenciárias, 
tendo em vista sua possibilidade de recuperação, sua postura no 
ambiente interno e seu grau de periculosidade para a sociedade. 

Entre as novidades observadas, sobressai o INFOPEN, sistema de 
informações penitenciárias, parcialmente implantado, que tem a 
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função de controlar a execução de penas e medidas de 
segurança, armazenar informações sobre os recuperandos e otimizar 
a comunicação entre os diversos órgãos da execução penaL 

Pela própria dimensão da SOP, bem como pela natureza do trabalho 
que executa, diretamente ligado à atividade-fim da execução penal 18

, 

nela se concentram as distorções mais evidentes do sistema de 
execução penal, ocorrendo em seu meio a parcela mais significativa 
das irregularidades e delitos registrados pela CPL 

O tráfico interno de entorpecentes 19
, a facilitação de fugas, a 

concessão de privilégios a detentos20 , entre outros, além da adoção 
de códigos de conduta paralelos, são fatos que têm sido constatados 
ao longo do tempo. Aparentemente, sem uma proposta de solução 
consistente, apesar de a Secretária de Estado da Justiça ter afirmado 
reiteradas vezes que todos os casos de irregularidades são 
devidamente apurados. Entre as hipóteses que tentam explicar esse 
problema, é relevante designar a possível existência de um funil no 
percurso entre as irregularidades que de fato ocorrem e as 
conseqüências legais que se efetivam21

, 

É forte a percepção de que autoridades como a Secretária da 
Justiça e o Diretor da SOP não estão atacando a raiz desses 
problemas nas estruturas do sistema prisional, preferindo tratá-los 
como casos pontuais. As sindicâncias e os processos administrativos 
são medidas que revelam probidade e são, evidentemente, 
importantes; não são, todavia, suficientes para modificar a situação 
verificada por esta CPL 

5.3.3 - Direção do Estabelecimento Penitenciário 
Atrelados à SOP, esses órgãos cuidam da gestão interna dos 

estabelecimentos penitenciários. Incumbe à direção penitenciária zelar 
pela ordem e pela disciplina da unidade prisional, dirigindo todas as 
atividades do estabelecimento, inclusive as de alimentação, educação 
e trabalho do preso, e administrando o pessoal que trabalha na 
unidade. Nesses órgãos é que se materializa a maior parte dos 
problemas já assinalados, ao tratarmos da Secretaria da Justiça e da 
SOP. 

Cabe, ainda, à direção do estabelecimento penitenciário presidir a 
Comissão Técnica de Classificação22 , órgão que elabora o programa 
de tratamento reeducativo de cada sentenciado, avaliando a evolução 
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da execução da pena. 

Ressalte-se que é atribuição da direção da unidade o controle das 
correspondências do preso e a autorização para uso do telefone, 
atividades que a CPI constatou estarem fora de controle. 

Outro ponto que chama a atenção é relativo à escolha da direção 
penitenciária. Normalmente a indicação recai sobre profissionais 
oriundos dos altos escalões das Polícias Militar e Civil. A lei exige, 
para provimento do cargo, graduação em Direito, Psicologia, 
Pedagogia ou Ciências Sociais, o que pode ser verificado 
objetivamente. Requer, também, que o indicado tenha capacidade 
administrativa, vocação para a função, idoneidade moral, boa cultura 
geral, formação especializada e preparação adequada ao serviço 
penitenciário. O escolhido deverá, ainda, residir no estabelecimento 
ou em suas proximidades. O cargo exige dedicação em tempo integral 
e, antes de assumi-lo, a pessoa deveria "receber formação técnica e 
prática sobre o trabalho de direção" , salvo se recrutada entre os 
servidores penitenciários. Tendo em vista as irregularidades 
constatadas pela CPI, as quais contaram com a participação, a 
conivência ou a negligência da direção penitenciária, observamos a 
necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de seleção, 
acompanhamento e avaliação dos Diretores de unidades prisionais. 

5.3.4- Comissão Técnica de Classificação 
Instituídas pelo§ 2° da Lei no 8.593, de 1984, e regulamentadas pelo 

Decreto n° 33.351, de 1992, as Comissões Técnicas de Classificação 
- CTCs - têm a função de elaborar o programa de tratamento 
reeducativo do preso, seguindo a evolução da execução penal. 

Em cada penitenciária, haverá uma CTC, composta sob a forma de 
grupo multidisciplinar, sendo todos os seus membros nomeados pelo 
Governador do Estado. 

A CTC opera a partir da análise empreendida pela equipe 
criminológica. O programa de tratamento do preso por ela elaborado 
deveria possibilitar uma readaptação individualizada do preso, levando 
em consideração o regime de internamento e a afetação do preso a 
determinado estabelecimento ou seção, bem como apontando 
medidas de inserção do sentenciado em atividades escolares, de 
trabalho e aperfeiçoamento profissional, em atividades formativas e de 
ocupação do tempo livre, além de medidas de flexibilização da 
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execução ou medidas especiais de assistência ou tratamento23. 
Esse programa não deve ser encarado como uma mera carta de 
intenções, mas como um plano efetivo de recuperação do criminoso, 
nele constando metas, prazos e meio de avaliação. 

5.3.5- Equipe criminológica 
Realiza o trabalho de observação preliminar do sentenciado, 

buscando proporcionar-lhe o tratamento mais adequado, nos termos 
dos arts. 8°, 96 e 112 da LEP. 

Trata-se de equipe multidisciplinar com o objetivo de realizar a 
observação da personalidade do sentenciado, avaliando sua 
periculosidade e indicando a afetação do preso ao estabelecimento 
adequado ao cumprimento da pena, bem como a modalidade de 
regime penitenciário e as medidas de ordem terapêutica, moral, 
escolar e profissional aplicáveis ao criminoso24

• 

Esta CPI corrobora a constatação feita desde o censo criminológico 
de 1997 acerca da "ausência de equipes criminológicas em número 
suficiente para atender às disposições da lei"25

, ausência essa que 
compromete a consecução dos objetivos da execução penal. 

5.4 - Juízo da Execução 
O Juízo da Execução se compõe do Juiz da Execução, Ministério 

Público, Defensor Público e Serviço Social Penitenciário. Sua principal 
função é zelar pela efetividade da execução da pena. 

Vimos que o Juízo da Execução tem sido incapaz de resolver 
satisfatoriamente determinados problemas, como a ausência de 
fiscalização nos estabelecimentos penais e a incapacidade do poder 
público para fornecer ao preso o tratamento previsto na LEP. 

Os objetivos da pena e do próprio sistema penitenciário são 
burlados, na medida em que ao condenado nem sequer é oferecido o 
estabelecimento adequado para o cumprimento da pena. É comum a 
existência de presos condenados sob regimes aberto e semi-aberto 
cumprindo pena em delegacias e cadeias públicas2

"-

Salientem-se, entretanto, as limitações impostas ao Juízo da 
Execução. Sua ação é restringida por estruturas operacionais e 
funcionais, que não disponibilizam pessoal e apoio logístico bastante 
para o exercício profissional e o avaliam segundo parâmetros 
prioritariamente quantitativos. 

5.4.1 -Juiz da Execução 
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Ao Juiz da Execução compete seguir todos os estágios do 

tratamento do sentenciado. Embora a lei reconheça a necessidade de 
Juízes de Execução Penal nas comarcas onde se localizam os 
estabelecimento penais, esta CPI apurou que o número deles é 
insuficiente. Trata-se de um órgão com competências de decisão, 
orientação, controle e fiscalização restritas ao âmbito da região em 
que atua. 

Pelo art. 65, VIl, da Lei n° 7.21 O, de 1984, o Juiz é obrigado a 
inspecionar mensalmente o estabelecimento penitenciário, cumprindo-
lhe ordenar medidas para correção de irregularidades encontradas, 
podendo chegar à interdição da unidade. 

5.4.2 - Ministério Público 
Ao Ministério Público incumbe tarefa essencialmente fiscalizadora, 

visando ao andamento regular da execução penal e atuando no 
processo executivo e nos incidentes da execução. 

O Promotor deveria visitar mensalmente os estabelecimentos 
penitenciários e representar à autoridade competente sobre a mâ 
orientação, o rigor excessivo ou o privilégio injustificado na execução 
penal, requerendo as providências necessárias para o regular 
desenvolvimento do processo executivo. 

Ainda que seja possível identificar um significativo número de ações 
realizadas pelas promotorias de justiça, dotadas de relevância 
inegável para o funcionamento do sistema de execução penal, 
concluímos que a quantidade de Promotores a serviço da execução 
penal é insuficiente para a demanda do sistema, aqui também 
prevalecendo a realização de tarefas sob parâmetros quantitativos e 
formais27

. 

5.4.3- Defensoria Pública 
Em uma conjuntura como a brasileira, em que 95% dos presos são 

pobres e 85% não contratam advogado28 , é imenso o trabalho da 
Defensoria Pública, a que compete resguardar os interesses dos 
sentenciados. 

Ocorre que o número de Defensores Públicos é pequeno em relação 
à quantidade de sentenciados e as condições de trabalho são 
precárias, como nos relatou o ex-Defensor Público da Penitenciária 
José Maria Alkmin, Sr. Paulo Valério Notini Cançado, o que acaba por 
comprometer a qualidade dos serviços. 
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O atual governo tem investido no setor, através do aumento do 

quadro de Defensores e da criação de Programas de Defensoria 
Itinerante nas comarcas em que a Defensoria ainda não está 
instalada29 

Nos últimos cinco anos houve um acréscimo de 77,5% no volume de 
atendimento feito pela Defensoria, havendo em 2001 uma superação 
em 9,1% da meta programada30 Mesmo com esse esforço, o quadro 
social do País e as exigências da execução penal pressionam por 
amplo crescimento desse órgão. 

5.4.4 - Serviço Social Penitenciário 
As atividades de assistência social relativas ao sentenciado e a sua 

família são encargo do serviço social, que participa da equipe 
multidisciplinar do Juízo, do Patronato e do Conselho da Comunidade, 
realiza o estudo social do sentenciado e assessora o Juiz e o 
Promotor de Justiça. 

5.5 -Conselho Penitenciário 
O Conselho Penitenciário é um órgão consultivo e fiscalizador. Sua 

composição reúne profissionais ligados ao Direito Penal, Processual 
Penal e Penitenciário e às Ciências Sociais, além de representantes 
da comunidade, nomeados pelo Governador do Estado para mandato 
de quatro anos. É um órgão que atua, emitindo pareceres, em todos 
os casos que envolvem livramento condicional, indulto e comutação 
de pena, além do período de prova do liberando e do sursitário e da 
assistência social no regime livre e em meio livre. 

Outra função relevante desse Conselho é a fiscalização dos 
estabelecimentos penitenciários, mediante visitas regulares e 
recomendações para abertura de inquéritos e interdição de 
estabelecimento. 

A Lei no 12.706, de 23/12/97, promoveu a descentralização do 
Conselho Penitenciário com a instituição dos conselhos regionais. A 
lei criou sete conselhos regionais, divididos pelas macrorregiões 
estaduais. 

Conforme análise desta Comissão, viu-se que o Conselho 
Penitenciário opta por uma ação reduzida e formal, relativamente à 
dimensão de seu papel nas leis de execução penal, 

5.6- Patronato 
O Patronato é um órgão colegiado criado por decreto e integrado 

------------ ---··· 
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pelo Juiz da Execução, pelo Promotor de Justiça da Execução e 
por representantes da administração penitenciária, da OAB e da 
sociedade. Substituiu, no Estado, o antigo Conselho de Prevenção 
Social e Política Criminal31

. 

A função primordial do Patronato é a de orientação e assistência ao 
pré-livre, ao semilivre e ao egresso do sistema penitenciário, 
acompanhando-o na execução de medidas restritivas de direito, 
facilitando sua reinserção familiar, social e profissional. Ele deve 
colaborar na fiscalização do liberando e do sursitário, visitando-os e 
assistindo-os. Cumpre-lhe, também, zelar pela prática do tratamento 
reeducativo e sua progressão. 

Ao Patronato cabem outras tarefas importantes, como orientar a 
Iam ília do sentenciado e a da vítima através de contato com os 
centros comunitários e com as associações de assistência 
socioeducativa às famílias e proporcionar assistência à vítima do 
delito e a seus dependentes. 

A CPI apurou que o Patronato, conquanto represente idéia digna de 
aplauso, tendente a propiciar melhoria no funcionamento do sistema 
de execução penal, não tem apresentado, até o momento, a eficácia 
almejada. 

5.7- Conselho da Comunidade 
Previsto para existir em todas as comarcas, esse órgão colegiado, 

integrado pelo Juiz da Execução, que o instala, um advogado indicado 
pela OAB, um assistente social escolhido pelo CNAS e por 
representantes da sociedade, tem a obrigação de promover a 
participação da comunidade na reintegração do sentenciado na 
família, no trabalho e no convívio social; deve visitar mensalmente os 
estabelecimentos e serviços penais da comarca. 

Esses conselhos não apresentam os resultados requeridos pela 
LEP, pois não se encontram em todas as comarcas e, onde existem, 
são ineficazes, salvo raras exceções. 

5.8 - Motivação, integração e eficiência dos órgãos da execução 
penal 

A orientação doutrinária adotada pela LEP segue o projeto de 
modificação da natureza da pena, de detenção punitiva para técnica 
corretiva, instaurado a partir do século XIX na Europa ocidental. 
Impressiona que problemas verificados há quase 200 anos persistam 
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até hoje, entre os quais a inexistência de uma relação entre o 
número de unidades prisionais e o aumento ou a diminuição dos 
índices de criminalidade, a tendência da detenção a produzir a 
reincidência, a corrupção nos órgãos criados para sustentar o sistema 
de execução penal e o uso da prisão em favor da organização dos 
delinqüentes32 . 

Os órgãos da execução penal existem para responder a uma 
demanda social, agindo por meio da guarda de indivíduos e tendo 
como alvo o preparo dessas pessoas para o retorno ao meio social, 
punindo-os e reeducando-os. Criou-se, na LEP, uma estrutura ideal 
que deveria sustentar esses órgãos e permitir o êxito da execução 
penal. 

Como concretamente não existe a estrutura adequada para a 
execução de seu trabalho, esses órgãos não atuam da forma 
esperada, provocando alterações em todo o sistema e atingindo os 
atores externos que com ele interagem. Cada componente do sistema 
que não funciona a contento aumenta a probabilidade de distorções 
no sistema. 

Entre outros aspectos, devemos considerar, para a compreensão 
dos mecanismos geradores das distorções encontradas no 
funcionamento dos órgãos da execução penal, que a probabilidade de 
ocorrência de fatos e comportamentos tal como estabelecidos na LEP 
é muito baixa. Com isso, os responsáveis pelos órgãos acima 
referidos tomam suas decisões não apenas em virtude da norma, 
mas, especialmente, levando em conta a realidade que se sobrepõe à 
lei. Sendo negativa a expectativa quanto aos acontecimentos, 
observamos que são privilegiadas as decisões de cunho pessoal, 
localizado e com perspectiva de retorno imediato, quando o objetivo 
da LEP seria uma ação norteada por uma lógica cooperativa e 
sistêmica, no bojo de um planejamento estratégico. 

Constatou-se, no trabalho desta CPI, haver uma enorme distância 
entre o estabelecido na legislação de execuções penais e a prática da 
execução penal. Os órgãos desse setor, como visto, agem baseados 
em uma racionalidade que se afasta da racionalidade legal. A norma 
pressupõe um conjunto de posturas concertadas a serem assumidas 
pelos órgãos da execução penal, que seriam capazes de produzir um 
bem coletivo corporificado na reeducação do preso e na prevenção 
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criminal. Na prática, a ação coletiva prevista na lei não ocorre. 
Espera-se uma atividade cooperativa que não se consuma. Os órgãos 
da execução penal interagem entre si e com o ambiente social, na 
maioria das vezes, partindo de uma lógica individualista ou 
competitiva. A comunicação é precária, e, além disso, constata-se a 
inexistência de confiança mútua entre esses órgãos. 

Observe-se o caso do Juízo da Execução33 O problema começa 
com o número insuficiente de Juízes, Promotores e Defensores 
Públicos. Pressionados por uma carga de processos superior à 
capacidade do profissional médio, esses agentes optam por operar 
sob o modelo denominado "justiça linha de montagem"34

, 

concentrando-se na quantidade executada. Estudos mostram que, na 
prática, os casos não são tratados de forma individualizada, repetindo-
se uma fórmula para casos agrupados por semelhança. Nada mais 
distante da previsão legal. 

Outra situação exemplar se refere às competências das direções 
penitenciárias. Em geral, a unidade prisional é dirigida mais pelo bom-
senso do Diretor, ou de maneira arbitrária como em alguns casos 
vistos pela CP I, que pelas disposições normativas. E apesar de a LEP 
conferir atividade fiscalizadora a sete órgãos (Conselho de 
Criminologia e Política Criminal, Conselho Penitenciário, Conselho da 
Comunidade, Juiz da Execução, Ministério Público, SOP e Patronato), 
mesmo com a obrigação de inspeções mensais para Juízes e para o 
Conselho da Comunidade e visitas regulares para o Conselho 
Penitenciário, o que se constatou é a extrema precariedade da 
fiscalização desses estabelecimentos. 

Essas distorções no sistema preconizado pela LEP são antes regra 
que exceção, e um dos desafios a serem enfrentados é a 
implementação de mecanismos que possibilitem alterar a motivação 
dos agentes responsáveis pela execução penal, redirecionando-os 
para uma ação cooperativa e engajada, com vistas à produção de 
atitudes social e legalmente desejadas35

. 

À ação que a lei prevê para cada órgão deveria corresponder um 
acréscimo de estímulos que compensasse o seu custo; notamos, 
todavia, que os efeitos da participação individual no resultado 
agregado da execução penal se mostram marginais, ao passo que os 
custos dessa mesma participação são elevados do ponto de vista 
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individual. Por exemplo, para o Conselho Penitenciário, em razão 
de melhor relação custo-benefício, prioriza-se a realização de 
reuniões e a emissão de pareceres em detrimento de visitas regulares 
a unidades prisionais, embora tal atitude não seja benéfica para a 
ação coletiva. 

Confirmada a suposição acima para todos os órgãos, o resultado 
será que ninguém participará adequadamente da ação coletiva, e o 
bem não será provido. A solução pode ser a imposição de sanções 
seletivas36

, estímulos distintos, que podem ser tanto positivos 
(prêmios) como negativos (sanções). Os subprodutos da ação coletiva 
passarão a ser bens individuais ou individualizáveis, e seu produto 
final, o bem coletivo. A política penitenciária, como, de resto, todas as 
políticas sociais, deve levar em consideração esse componente. 

Observamos, a esse respeito, um desencontro no discurso dos 
vários órgãos do sistema sobre a efetividade da execução penal. 
Apesar dos declarados fins legais, o conceito de efetividade se mostra 
complexo37

, variando segundo o agente envolvido, podendo ser a 
quantidade de processos despachados pelo Juiz, o número de 
atendimentos realizados pelo Defensor, as vagas oferecidas pelo SOP 
ou a manutenção da ordem interna pela direção dos presídios. Todos 
esses são objetivos meritórios, contudo insuficientes ou mesmo 
contrários à reeducação do sentenciado e à prevenção do crime. 

Pôde ser apurado pela CPI que os órgãos da execução penal 
traçam estratégias de maneira dissociada dos fins declarados pelas 
diretrizes legais e pelas políticas públicas definidas para o setor. 
Visões diferenciadas do sistema de execução penal se alternam, 
prevalecendo as de tipo funcional sobre o substancial, a formal sobre 
a material, assim como os fins particulares sobre o coletivo, 
moldando-se os procedimentos necessários a esses fins38 

Notamos, então, que a atividade dos órgãos da execução penal não 
produz queda nos índices de atividade criminal. A despeito do trabalho 
que realizam, esses órgãos não têm conseguido minorar a crescente 
sensação de impunidade para o crime, de ineficiência da justiça 
criminal e de insegurança para a população. Seu trabalho de punição, 
ressocialização e prevenção não tem sido eficaz para evitar a 
reincidência. Pelo contrário, o sentenciado sai da prisão sabendo 
praticar mais crimes, e de maneira mais eficiente. Não aprende nada 
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de útil para sua inserção no convívio social. Quando o preso é 
recolocado na sociedade, após seu estágio na prisão, muitas vezes 
tendo adquirido meios de redução de custos na execução do delito, 
vê-se extremamente reduzido em sua dignidade moral, estigmatizado 
e sem condições de ser absorvido pelo mercado legal. Raras são as 
exceções, normalmente associadas a um histórico em que se 
ressaltam os laços familiares ou o vínculo religioso39 

Deve-se considerar, todavia, que a situação dos órgãos mineiros 
vinculados à execução penal não constitui exceção ao quadro vigente 
no Brasil e mesmo no mundo. A maioria dos problemas aqui 
apontados são observados em todo o País. 

Esclareça-se, enfim, que as constatações a que chega esta CPI 
devem ser corroboradas por estudos e pesquisas mais aprofundados 
e pela formação de uma base de dados mais representativa que 
aquela que pudemos acessar, enfatizando-se a necessidade da 
realização de trabalhos de verificação empírica e a mensuração dos 
problemas aqui levantados. O planejamento governamental, a 
prescrição, a execução e a avaliação de políticas públicas a serem 
executadas pelos órgãos da execução penal não podem prescindir de 
tais instrumentos. 

6-OS FATOS INVESTIGADOS PELA CPI 
6.1 - Rebeliões 
Ao analisar o problema referente à ocorrência de rebeliões nos 

estabelecimentos prisionais do Estado, esta Comissão pôde notar a 
diversidade de fatores que contribuem para seu agravamento. A 
freqüência e as proporções atingidas pelas rebeliões evidenciam a 
complexidade da questão, bem como o despreparo do Estado para 
contê-las. Aliás, pôde-se também constatar que não existe, por parte 
do poder público, um plano ordenado visando a conter a incidência de 
tais acontecimentos. 

A imagem de servidores de presídios reféns de presos armados com 
equipamentos sofisticados e a ocorrência de simultâneas ou 
sucessivas rebeliões em diversos presídios com objetivos específicos 
tornaram-se lugar comum em nossos noticiários, colocando a questão 
em debate nacional. 

Embora estejamos nos referindo ao cenário nacional, Minas Gerais 
não pode se orgulhar de estar fora dele. O quadro a seguir contém os 
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dados oficiais, fornecidos pela Secretaria de Estado da Justiça a 
esta CPI, referentes ao número de motins e rebeliões ocorridas nas 
unidades penitenciárias do Estado, de dezembro de 1999 a fevereiro 
de 2002. 

* - Os quadros dos Motins e das Rebeliões foi publicado na edição 
do "Diário do Legislativo" de 19.12.2002. 

É importante registrar que os dados referem-se unicamente às 
rebeliões ocorridas nos estabelecimentos prisionais vinculados à 
Secretaria da Justiça não incluindo, pois, as ocorridas nas cadeias 
vinculadas à Secretaria de Segurança Pública, que são o principal 
foco desses acontecimentos. Registre-se, também, que esses dados 
foram, em determinados momentos, contestados nesta CPI. A 
ocorrência de uma rebelião no dia 5 de outubro de 2001, na 
Penitenciária José Maria Alkmim, foi aqui relatada por mais de um 
depoente. Entretanto, seu registro não foi feito pela Secretaria da 
Justiça. Aliás, a titular da Pasta à época, ao prestar depoimento a esta 
Comissão, alegou não ter conhecimento daquela rebelião. Da mesma 
forma, outras fugas e rebeliões relatadas perante a CPI não constam 
das estatísticas apresentadas pela Secretaria, sugerindo, pois, que a 
freqüência de tais acontecimentos é possivelmente maior do que a 
oficialmente registrada e que há deficiência no sistema de 
comunicação ente os órgãos responsáveis pela execução penal. 

Ademais, dados da Comissão de Direitos Humanos desta Casa 
registram que, apenas no ano de 2000, na Colõnia Penal Jacy de 
Assis, em Uberlândia, houve sete rebeliões, várias tentativas de fugas, 
e foram registradas oito mortes40

. Todavia, estes dados também não 
constam nas estatísticas oficiais. 

Com efeito, a questão referente à base de dados que orienta os 
trabalhos afetos à área de segurança pública é sempre apontada 
como um dos maiores entraves à execução de uma política 
consistente na área. A necessidade da implantação de um banco de 
dados abrangente e confiável para orientar as ações a serem 
implementadas na redução da criminalidade é quase uma 
unanimidade entre os especialistas da área de segurança. De acordo 
com a matéria "É possível sair do caos", publicada pela revista "Veja" 
de 30 de janeiro de 2002: 

"Nas maiores cidades européias e em quase todas as cidades 
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americanas existem modelos excelentes operando há mais de dez 
anos. São Paulo fez uma experiência nesse sentido e rear1zou 
descobertas incríveis. Por meio da análise dos boletins de ocorrência, 
ficou sabendo que 40% dos crimes da capital paulista acontecem em 
apenas 1% das ruas. Também se constatou que os policiais fazem 
rondas nos lugares e nos horários de menor ocorrência de crimes. 
Com dados como esses nas mãos, o chefe de polícia poderia distribuir 
melhor a tropa pela cidade, definir metas e, sobretudo, cobrar 
resultados dos subordinados". (Reportagem de Luiz Henrique Amaral 
e Murilo Ramos, p.78) 

Embora a proposta acima esteja tratando do combate à 
criminalidade como um todo, foi possível observar que a falta de 
estatísticas e de dados relevantes dos órgãos oficiais dificulta, 
sobremaneira, a adoção de medidas para combater as fugas e 
rebeliões das penitenciárias. Para se combater o mal, é preciso, 
primeiramente, conhecê-lo, assim como suas causas. 

Segundo informações da SEJDH um Sistema de Informações 
Penitenciárias, denominado INFOPEN, está sendo implantado de 
modo a permitir o controle da execução das penas e medidas de 
segurança da unidades penais, bem como o armazenamento de 
informações sobre a vida processual e carcerária dos recuperandos, 
facilitando o acesso a elas pelo recuperando e por seu advogado. 
Todavia, esta CPI não pôde constatar, em seus trabalhos, os 
benefícios práticos trazidos por esse sistema. 

Retomando a questão referente aos fatores condicionantes do alto 
índice de rebeliões no Estado, diversas foram as causas apontadas 
nesta Comissão. 

A superlotação dos estabelecimentos prisionais do Estado e a falta 
de uma infra-estrutura física adequada à acomodação dos presos, 
notadamente nos estabelecimentos vinculados à Secretaria de Estado 
de Segurança Pública, apresentam-se como uma das principais 
causas de rebeliões em Minas Gerais. A despeito de a legislação 
determinar que o espaço mínimo destinado ao preso não deve ser 
inferior a seis metros quadrados, esta norma não tem sido observada, 
o que contribui para a deflagração de movimentos reivindicatórios 
dentro dos nossos presídios. Conforme constatação da Comissão de 
Direitos Humanos, em muitos casos, as celas são adaptadas em 
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prédios destinados a outros fins. Em muitos locais, não há 
ventilação e luminosidade satisfatórios e não há atividades físicas, 
banhos de sol, água ou banheiro adequados. 

A falta de condições para os servidores da área administrativa das 
penitenciárias trabalharem com segurança foi também apontada como 
condicionante para o afloramento de rebeliões. No que toca 
especialmente à Penitenciária José Maria Alkmim, o Ministério Público 
realizou um detalhado relatório com base em visitas e questionários 
enviados à direção do estabelecimento. De acordo com as respostas 
enviadas, o Ministério Público constatou que os servidores 
administrativos estão constantemente "expostos à ação dos internos, 
na eventualidade de movimentos de indisciplina e rebeldia, inexistindo 
planejamento ou previsão para a edificação de obstáculos físicos que 
atenuem essa condição". Como resultado do clima tenso no ambiente 
de trabalho, motivado pelo medo da deflagração de conflitos como 
fugas, rebeliões e resgates, foram registrados, de julho de 2000 até 1 O 
de abril de 2001, setenta casos de assistência médica, psicológica e 
social aos servidores. 

Questões referentes a deficiência na assistência jurídica, demora na 
análise dos processos de progressão de regime, falta de visitas 
intimas e atendimento médico precário ou inexistente são também 
reivindicações recorrentes nas rebeliões. Na última delas, ocorrida em 
outubro de 2002, 17 servidores foram feitos reféns, numa operação 
que ganhou a mídia nacional. Conforme relatos feitos à CPI, os 
motivos de os detentos se rebelarem foram a falta de concessão de 
benefícios a presos que teriam direito à revisão de sua pena, bem 
como a revolta pelo fato de determinados internos serem favorecidos 
pela direção. Assim, somos obrigados a constatar que, na maioria dos 
casos, as reivindicações dos presos encontram respaldo legal, pois 
estão previstas na Lei de Execução Penal. 

Um lado preocupante desses movimentos de rebelião foi 
denunciado a esta Comissão pelo representante do Sindicato dos 
Servidores Efetivos da Secretaria da Justiça, Marcos Terrinha. Em seu 
depoimento, ele alertou que os movimentos de rebeliões no Estado 
estão ganhando uma dimensão mais complexa. Segundo ele, pode-se 
afirmar que está ocorrendo um rodízio de rebeliões para propiciar a 
troca de informações entre líderes do tráfico de drogas em diversas 
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"podemos afirmar também, por exemplo, que hoje a Penitenciária de 
Contagem é uma faculdade de banditismo e que a Penitenciária José 
Maria Alkmim é a universidade de pós-graduação. Sabe por quê? As 
rebeliões estão acontecendo no interior, e os presos estão pedindo 
para vir para Contagem e Neves. Depois o preso que veio do interior e 
que está em Contagem pede para vir para Neves. Após um período 
de permanência em Neves, pede para voltar para o interior. Passa 
pelas duas principais penitenciárias, volta para o interior e lá abre um 
comando. Mas não temos provas. Da maneira como a coisa está 
acontecendo está caminhando para isso."41 

As denúncias formuladas apontam que a facilidade encontrada pelos 
detentos na utilização de telefones públicos e de aparelhos celulares 
dentro das Penitenciárias José Maria Alkmim e Nelson Hungria é 
condicionante para o interesse dos presos ligados ao tráfico se 
matricularem nessas penitenciárias, tendo em vista a troca de 
informações que o tráfico requer. 

Foi ainda denunciado que esse "rodízio" vem ganhando força devido 
à política omissa adotada pela Secretaria da Justiça, que, na maior 
parte das vezes, cede às pressões dos grandes traficantes que são, 
normalmente, os líderes das rebeliões. Esses "presos poderosos" têm 
liderança sobre os demais, tanto por sua posição no sistema do 
tráfico, quanto por sua influência fora da penitenciária e com a direção 
dos estabelecimentos penitenciários. Nesse ciclo vicioso, eles 
conseguem o que querem. 

Exemplificando as mencionadas denúncias, Marcos Terrinha cita o 
caso da rebelião ocorrida em outubro de 2000, na Penitenciária 
Nelson Hungria: o líder, o detento "Branco", exigiu a sua transferência 
para a Penitenciária de Neves e foi atendido pela direção. Um mês 
após a sua transferência, foi resgatado da penitenciária por uma 
caminhonete Blazer, tendo sido personagem do primeiro resgate 
externo realizado no Estado42

. Segundo ele, um dos agentes de 
segurança que figurou como refém dessa rebelião, tendo sido sua 
conduta elogiada pela Secretária da Justiça, foi, logo após, demitido 
por exigência dos presos. Esses fatos, de acordo com Marcos 
Terrinha, demonstram a falta de preparo da Secretaria da Justiça para 
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tratar do problema, causando nos detentos sensação de 
impunidade e nos servidores sentimento de injustiça43

. 

Outro indicativo dessa situação consta do relatório da Promotoria de 
Justiça de Ribeirão das Neves, que requereu a interdição da PJMA, 
datado de maio de 2001. Nele, o Ministério Público atesta que, a partir 
de outubro de 1999, após a rebelião ocorrida na Penitenciária 
Agostinho de Oliveira Júnior, em Unaí, a Secretaria da Justiça mudou 
a política de internação dos sentenciados nas diversas unidades 
prisionais por ela administradas, passando a remover grupos inteiros 
de rebelados de outras penitenciárias para a PJMA. De acordo com a 
denúncia, essas transferências trouxeram um universo de conduta 
dissociado da massa carcerária que ali se encontrava. Diferenciados, 
esses grupos de rebelados transferidos, compostos, em sua maioria, 
por lideranças negativas, isolavam-se do restante da massa prisional 
e articulavam para assumir e organizar a traficância de entorpecentes, 
promover resgates armados e evasões também armadas, como a 
ocorrida em março de 2001, quando 14 internos promoveram uma 
evasão que resultou em troca de tiros com a Polícia Militar, 
perseguição pelas ruas do município e seqüestro de uma família 
inteira no Bairro Veneza. Outras ocorrências como essas foram 
também registradas em 5/10/2000, 15/1/2001, 28/3/2001 e, segundo o 
Ministério Público, coincidentemente, ou contaram com sua 
participação expressiva ou foram lideradas por esses condenados, 
oriundos de outras unidades prisionais, nas quais haviam promovido 
rebeliões. 

Ainda no mesmo relatório, o Ministério Público afirma que os efeitos 
dessa prática adotada pela Secretaria da Justiça não param por aí, 
uma vez que, ao negociar a transferência com os grupos rebelados de 
outras unidades prisionais, a Secretaria anui às exigências desses 
grupos, dispensando-os, até mesmo de deveres e obrigações que 
lhes sâo impostos por lei. 

6.2 - Facilitação de fugas 
A ocorrência de fugas facilitadas por agentes públicos foi, sem 

dúvida, o fato que mais absorveu os trabalhos da Comissão. No 
tocante a essa questão, a própria Secretaria da Justiça admitiu, em 
documento enviado a esta CPI, que a "omissão e o 
descomprometimento de décadas levaram a uma situação alarmante". 
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Tanto que, apenas no SAREM!, foram registradas, no ano de 
1998, 443 fugas; e em 1999, 315; isto representa mais de uma fuga 
por dia, " o que significava que as medidas e tratamentos então 
implantados deveriam ser revistos com urgência"44 

Estes números foram reduzidos para um total de 6 evasões em 2000 
e 5 em 2001, conforme dados do referido relatório, em virtude da 
implantação de uma política pública de recuperação do adolescente 
em conflito com a lei. 

Todavia, se tal política obteve sucesso no SAREM!, disso não se 
tem registro em outras unidades prisionais do Estado. Haja vista que a 
ocorrência de fugas nas principais penitenciárias vem apresentando 
um progressivo aumento, o que pode ser constatado pelo simples 
acompanhamento das notícias veiculadas pela imprensa local. 

O quadro a seguir contém os dados oficiais enviados a esta CPI pela 
SEJDH referentes ao número de fugas ocorridos nas penitenciárias a 
ela vinculadas, de dezembro de 1999 a fevereiro de 2002. Como já 
salientamos ao analisar os dados referentes às rebeliões, evidências 
nos levam a acreditar que os números reais são infinitamente maiores 
do que os oficialmente apresentados. A propósito, observe-se que o 
relatório do ano 2000, fornecido pela direção da Penitenciária José 
Maria Alkmim ao Ministério Público, registra um total de 236 fugas no 
estabelecimento somente naquele ano. De acordo com tais 
estatísticas, verificou-se que, dos 596 internos da penitenciária, 236 
fugiram, o que representa um índice de 40% de fugas em relação à 
capacidade nominal de presos daquele estabelecimento45

. 

• - O quadro das Fugas foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 19.12.2002. 

De acordo com dados constantes do último relatório elaborado pelo 
Ministério Público, em outubro de 2002, somente no primeiro semestre 
deste ano ocorreram 127 evasões da Penitenciária José Maria 
Alkmim, sendo que, neste número, não se computou a fuga em massa 
de 30 internos ocorrida em 28/9/2002. 

Tão alarmante quanto o crescimento do número de evasões são as 
evidências de que grande parte delas acontecem com a "colaboração" 
de agentes públicos, que deveriam, por força das atribuições dos 
cargos, zelar pela manutenção da ordem no sistema prisional do 
Estado. 
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É importante trazer à colação o pronunciamento do Dr. José 

Armando Pinheiro, ilustre Juiz da Vara de Execuções Penais da 
Comarca de Juiz de Fora, no qual afirma: 

"Fugas haverá sempre. Fugiram de Alcatraz, de Sing-Sing, de Ilha 
Grande, e vão fugir de Bangu e de outras mais. Não tem jeito, mas 
que sejam fugas que ultrapassem a eficiência de nossa vigilância. Não 
posso permitir que o preso fuja pela porta da frente 46

". 

Corroboramos as palavras do ilustre magistrado e acrescentamos 
que, infelizmente, o que esta CPI pôde constatar é que grande parte 
das fugas por ela investigadas contaram com a ação ou a com a 
omissão do poder público. 

A SEJDH aponta que muitas tentativas de fuga ocorrem devido à 
resistência de alguns detentos ao processo de recuperação. Esta é 
uma constatação que, certamente, não pode ser descartada. Por 
melhor que seja o sistema de recuperação oferecido pelo Estado, 
nenhuma pessoa quer ver tolhida a sua liberdade. Dessa forma, é 
natural que os detentos ocupem boa parte do tempo nas 
penitenciárias arquitetando uma forma de fugir. Entretanto, esta 
constatação não justifica os recentes acontecimentos, em que as 
evasões acontecem, como salientou o Juiz Dr. José Armando 
Pinheiro, "pelas portas da frente dos presídios", sem enfrentar nenhum 
obstáculo imposto pelo sistema prisional do Estado. 

A falta de uma política pública centrada em atacar os diversos 
fatores que contribuem para o agravamento da situação tornou-se 
evidente para esta CPI. Medidas isoladas são tomadas para se evitar 
uma fuga ou para se apurar o envolvimento de determinados 
servidores, mas não há um sistema eficiente, que aponte os dados, as 
principais causas e os problemas a serem enfrentados, bem como não 
há uma política severa na punição dos servidores envolvidos. Ao 
contrário, o que em muitos casos se notou é que, mesmo após a 
constatação da participação de agentes públicos na facilitação de 
fugas, as punições a eles aplicadas não refletem uma postura firme 
por parte do sistema na repressão dessas práticas. O caso ocorrido 
em Juiz de Fora, no qual presos fugiram durante um churrasco 
organizado por servidores responsáveis pela guarda do presídio, bem 
como outros casos que serão a seguir relatados, permitem-nos, ainda 
que por amostragem, concluir que o sistema de corregedoria do 
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sistema prisional do Estado, tanto o vinculado à Secretaria da 
Justiça quanto o vinculado à Pasta da Segurança Pública, não vêm 
desempenhando suas funções de forma satisfatória. 

Embora a Secretária da Justiça, em seus pronunciamentos perante 
esta CPI, tenha exaltado o "brilhantismo" da atuação da Corregedoria 
da SEJDH, não é esta a imagem que fica para a Comissão. 

Outra questão que contribui para a ocorrência de fugas é o fato de 
que os presos vêm sendo escoltados por agentes de segurança que, 
por força do disposto no art. 184 da Lei no 11.404, de 1994, não 
podem portar armas. Isto propicia que o preso se livre facilmente da 
sua guarda, pois ela é desarmada e muitas vezes formada de no 
máximo dois agentes, e que esses servidores facilitem a fuga, sob o 
pretexto de que não poderiam tê-la evitado devido ao fato de estarem 
desarmados. 

Como se vê, é uma situação que deve ser regulamentada com a 
maior celeridade possível, sob pena de causar total desmoralização 
do aparato estatal perante a sociedade. A Secretaria da Justiça 
aponta que a solução para a questão seria "os próprios policiais 
militares realizarem a escolta em parceria com a SEJDH"4

7_ Esta é 
uma medida que consideramos a mais plausível e que deve ser aliada 
a outras medidas capazes de minimizar a necessidade de 
deslocamento dos presos dos estabelecimentos prisionais. 

Na esteira desse problema, uma solução adotada em Juiz de Fora 
foi a instalação de uma enfermaria penitenciária, coordenada pelo 
Ministério Público e pelo Poder Judiciário e custeada pela sociedade 
civil, o que evita a necessidade de deslocamento do detento para 
atendimento médico e odontológico e diminui a ocorrência de fugas, 
bem como o risco para a sociedade. A experiência consiste na 
utilização de uma área gradeada de um hospital particular, onde os 
presos são atendidos mediante guias do SUS. De acordo com o Juiz 
da Vara de Execuções Penais de Juiz de Fora, a enfermaria está 
"funcionando com sucesso absoluto" e, conforme se previa, diminuiu o 
número de enfermos, uma vez que "as internações normais eram um 
pretexto para o preso sair do presídio e tentar uma fuga". 48 

Com efeito, a falta de um serviço médico e dentário adequado 
dentro dos presídios, como determina a Lei de Execução Penal, 
propicia a ocorrência de fugas e resgates, uma vez que as escoltas 



estão sendo feitas por agentes de segurança, que, como já foi 
referido, não podem andar armados. 

1186 

A SEJDH aponta, ainda, que, para dificultar as fugas, determinou 
aos Diretores das penitenciárias que só autorizassem as saídas dos 
recuperandos com a prévia autorização do Juiz, embora, em 
determinados casos, a saída constitua um direito do preso previsto na 
Lei de Execução Penal, dependendo apenas de autorização da 
direção da penitenciária. Sob este aspecto, é importante destacar que 
a Lei de Execução Penal Estadual, ao autorizar a saída de internos, 
requer a observãncia das medidas de "custódia adequadas" (art. 136). 
Entendemos, assim, que a direção da penitenciária, ao se deparar 
com um caso de autorização de saída de um recuperando, deve 
considerar não somente o direito de saída do preso, mas também o 
direito da sociedade de viver com segurança. O direito do preso à 
saída somente pode ser autorizado se o Estado tiver condições de 
garantir a segurança da sociedade por meio de uma escolta que 
obedeça a padrões mínimos de segurança. Caso contrário, estaria se 
consubstanciando a prevalência do interesse individual do preso em 
detrimento de um interesse coletivo, que é a segurança da população. 

Da mesma forma, a deficiência do número de servidores em 
determinadas áreas das penitenciárias ou cadeias e a falta de 
capacitação destes para lidar com a ocorrência de fugas contribuem 
para o agravamento da situação. Somente para exemplificar, no 
CERESP de Juiz de Fora, segundo o Dr. Eurico da Cunha Neto, ex-
Diretor do estabelecimento, existem aproximadamente 50 
funcionários, entre médicos, servidores administrativos e agentes, 
para cuidar de 500 presos. 

Também o Dr. José Armando Pinheiro, Juiz da Vara de Execuções 
Penais de Juiz de Fora, trouxe a lume a discussão, ao se manifestar 
sobre o grande problema enfrentado pelas cadeias públicas sob o 
comando da Secretaria da Segurança Pública. Segundo ele, o número 
de Detetives envolvidos com o sistema de segurança desses 
estabelecimentos é insignificante. Sendo assim, os Detetives ficam do 
lado de fora dos estabelecimentos prisionais, uma vez que "quatro 
homens não podem invadir a área privada do presídio, sob pena de 
serem massacrados. Vigia-se o presídio pelo lado de fora, deixando 
que lá dentro aconteça a organização criminosa que bem desejarem 
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os presos. É por isso que a imprensa, às vezes, nào entende por 
que encontramos túneis, serras, dinamites manufaturadas dentro da 
própria cadeia" 49 

Ademais, a fragilidade do vínculo contratual de alguns agentes 
penitenciários com o Estado foi citada nesta Comissão como 
condicionante da ocorrência de fugas, uma vez que esses servidores 
estão mais sujeitos à pressão e à corrupção. 

Importa, ainda, destacar que falhas físicas na construção de alguns 
presídios favorecem a ocorrência de fugas. Na visita que a Comissão 
realizou à cidade de Juiz de Fora, o Dr. Eurico da Cunha Neto, 
Delegado de Polícia e ex-Diretor do CERESP daquela cidade, 
apontou que a existência de pátios interligados e a inexistência de 
muros nos fundos do estabelecimento propiciam a ocorrência de 
fugas. Segundo ele, as próprias paredes das celas do fundo do 
CERESP dão diretamente para a rua, não havendo sequer uma grade 
ou outra barreira de proteção. Um dado alarmante apontado pelo 
Delegado é que, das sete fugas ocorridas na sua gestão, quatro foram 
pelo muro do CERESP, e as demais, especula ele, podem ter sido 
pela lata de lixo, uma vez que são os próprios presos quem a levam 
para fora do presídio. Desta maneira ele acredita ter se efetivado a 
fuga do detento Marcelo José Moraes Pinto, vulgo Bozó, investigada 
por esta CP I. 

Não bastassem os problemas referidos, foi possível perceber uma 
l'lgação entre a ocorrência de fugas e a influência exercida pelos 
líderes do tráfico de drogas dentro das penitenciárias. Por meio do 
dinheiro advindo da venda de drogas, esses presos "poderosos" 
conseguem certas facilidades dentro das penitenciárias e podem 
orquestrar fugas e rebeliões. 

Também a comunicação de detentos com o mundo exterior, por 
meio de telefones públicos e celulares, é outro fator condicionante 
para o planejamento das fugas. Todavia, esta questão será mais bem 
explorada em um tópico adiante. 

Não se pode, por fim, deixar de mencionar como fator condicionante 
para as fugas o sistema adotado para os presos do regime semi-
aberto das penitenciárias, o qual permite a ocorrência dos "pulões", ou 
seja, a fuga por um dia, que sequer é registrada pela direção do 
presídio. 
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Passaremos, a seguir, ao relato dos principais casos de 

facilitação de fuga investigados por esta Comissão. 
6.2. i - Da ocorrência dos" pulões" no regime semi-aberto 
De acordo com denúncias feitas a esta Comissão, uma das formas 

utilizadas pelos detentos submetidos ao regime semi-aberto para 
evadir-se do estabelecimento prisional são os "pulões", gíria 
empregada pelos internos para denominar a fuga que ocorre por 
apenas um dia. 

O "pulão" se processa da seguinte forma: o preso, após responder à 
chamada da manhã, feita pelos agentes penitenciários, sai do 
estabelecimento prisional, passa o dia fora e retorna ao final da tarde, 
sem que sua saída seja, ao menos, registrada ou levada ao 
conhecimento da direção. Sendo assim, esses internos não correm 
nem o risco de serem capturados por uma busca da polícia, uma vez 
que nem esta nem a direção do presídio têrn conhecimento da fuga. 

Na medida em que não há nenhum uniforme ou qualquer outro fator 
capaz de fazer com que o cidadão comum reconheça urn detento 
como tal, o "pulão" permite que o preso passe o dia na rua e se 
misture à sociedade, podendo, inclusive, como foi denunciado, 
cometer crimes e, logo em seguida, retornar ao presídio, sem levantar 
nenhuma suspeita. O álibi, neste caso, é perfeito. 

No caso da Penitenciária José Maria Alkmim, das 236 fugas 
informadas no relatório da direção da Penitenciária, do ano de 2000, 
230 foram de presos do regime semi-aberto50. 

Os detentos da PJMA submetidos a esse regime ocupam uma área 
composta de três edificações distintas e distantes umas das outras, 
constituídas pelo "Alojamento Avançado", a "Fazenda do Retiro" e a 
"Fazenda Mato Grosso". Nesses locais, os internos desenvolvem 
trabalhos, como atividades agropecuárias e outras ali oferecidas. 
Seria, supostamente, um ambiente ideal para o cumprimento da pena. 
Todavia, a vigilância exercida sobre os cerca de 200 detentos desse 
regime é precária, limitando-se, como observou o Ministério Público 
em seu relatório sobre a interdição da Penitenciária, "a duas 
conferências, realizadas pela manhã e à tarde".51 

É importante, ainda, ressaltar que a proximidade da Penitenciária 
José Maria Alkmim de bairros residenciais servidos por inúmeras 
linhas de ônibus facilita o deslocamento dos presos para cidades 
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vizinhas. Este fator, como bem ressaltou o Ministério Público, 
reduz o custo de uma fuga a R$1 ,20, isto é, o custo de uma passagem 
de ônibus para Belo Horizonte.s2 

A reportagem veiculada pelo "MG TV" do dia 22 de fevereiro deste 
ano traz imagens claras, obtidas por uma câmara escondida, dos 
"pulões" na Penitenciária José Maria Alkmim. As imagens mostram 
como os presos desse regime, após responderem à chamada da 
manhã, saem facilmente do estabelecimento rumo à estrada que leva 
à cidade. No meio da mata, próximo a uma clareira, param para trocar 
de roupa e seguem em frente, sem enfrentar nenhum obstáculo, como 
cerca de proteção ou a presença de agentes de vigilância. Alguns 
param, inclusive, para fumar um cigarro de maconha antes de 
partirem para a cidade. 

Ainda na reportagem que denunciou os "pulões", as imagens foram 
submetidas ao então Diretor da Penitenciária José Maria Alkmim, Cel. 
lsaac de Oliveira, que, após conferi-las, limitou-se a informar que a 
direção tem conhecimento dessa prática e que o Diretor de Segurança 
iria proceder a uma investigação específica. Todavia, o relatório 
elaborado pelo Ministério Público, em maio de 2001, que culminou na 
interdição da PJMA, já apontava tais problemas no modelo adotado 
naquela Penitenciária para o cumprimento de pena no regime semi-
aberto. Entendemos, assim, que não seria o caso de, mais uma vez, 
"investigar" os fatos, mas, sim, de implementar medidas concretas 
visando a coibir essas fugas. O Cel. lsaac de Oliveira compareceu 
perante esta Comissão para prestar esclarecimentos, e a fita contendo 
a reportagem da TV Globo foi novamente exibida. Ao ser questionado 
pelos parlamentares sobre as medidas tomadas a partir da ocorrência 
daquelas fugas, em fevereiro de 2002, disse ele não ter condições de 
identificar os presos foragidos e que a fita não deixava evidente que 
os presos estavam saindo da Penitenciária. Sendo assim, relatou o 
Diretor da Penitenciária: "não se lembra se houve punição aos 
detentos foragidos que aparecem na reportagem". 

O que se pode extrair da situação acima exposta é a adoção de uma 
política, no m1mmo, irresponsável dos dirigentes daquele 
estabelecimento, bem como da Secretaria de Estado da Justiça e de 
Direitos Humanos. 

6.2.2 - Das fugas investigadas em Juiz de Fora 
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6.2.2.1 - Da fuga do detento Bozó do CERESP 
No dia 7/3/2002, esta CPI se ateve à oitiva do detento Marcelo José 

Morais Pinto, vulgo Bozó, sentenciado condenado por tráfico de 
drogas, cumprindo pena na Penitenciária Nelson Hungria, com vistas 
a esclarecer se houve facilitação na sua fuga do CERESP de Juiz de 
Fora. 

Em seu depoimento, Bozó informou à CPI ter fugido daquele 
estabelecimento pelo muro que se localiza na parte dos fundos do 
CERESP, sem, no entanto, contar com a ajuda de nenhum servidor do 
presídio. Ao relatar a sua fuga, são estas as palavras do preso: ''fugi 
pelo muro, na parte dos fundos. Fugi como fugiram mais outras quatro 
pessoas. É muito fácil. É só subir na grade, agarrar no refletor e subir". 

Segundo informou Bozó, existem duas guaritas da Polícia Militar 
destinadas à guarda externa do CERESP, todavia há determinados 
horários em que os policiais descem para almoçar ou para trocar a 
guarda, e, nestes momentos, os presos aproveitam para fugir, uma 
vez que, de dentro do presídio, é possível ver a guarita vazia. 

No momento da fuga, o preso portava R$300,00, importância 
conseguida com a venda de refrigerantes e sanduíches dentro do 
presídio. Esse dinheiro lhe possibilitou pagar um táxi para se 
distanciar do CERESP. O preso informou que, durante a sua estada 
naquele presídio, explorava uma "minicantina", vendendo refrigerantes 
e misto-quente aos demais internos. Ele possuía duas caixas de 
isopor e mandava vir blocos de gelo e as mercadorias para venda por 
meio de seus familiares, que o visitavam praticamente todo dia. Conta, 
ainda, que, em determinada época, lhe era permitido vender 
refrigerante em lata, o que veio a ser proibido certo tempo depois, 
uma vez que a direção descobriu que havia cachaça dentro das latas. 

A outra testemunha ouvida pela CPI para elucidação desse fato, o 
Dr. Eurico da Cunha Neto, Diretor do CERESP à época da fuga, disse 
acreditar que o preso se tenha evadido pela lata de lixo, uma vez que 
são os próprios presos que a levam para fora do presídio. 

Embora a CPI não tenha encontrado dados suficientes para 
esclarecer de forma inequívoca como se deu a fuga, fica claro que, 
nas duas versões apresentadas, a ineficiência do funcionamento e da 
vigilância do CERESP foram condicionantes para a fuga. As 
facilidades para fugir são tantas, seja por meio da lata de lixo, seja 
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pelo muro, que chegam a dispensar a participação direta de 
funcionários na facilitação das fugas. 

6.2.2.2 - Da fuga do detento Fabrício Luiz Magalhães da 
Penitenciária José Edson Cavalieri 

Segundo denúncias feitas a esta CPI, o detento Fabrício Luiz 
Magalhães teria pago R$1 0.000,00 ao Diretor da Penitenciária José 
Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, para ter facilitada sua fuga daquele 
estabelecimento prisional. 

Diante da denúncia, a CPI se deslocou até a cidade de Juiz de Fora, 
com vistas a ouvir as pessoas envolvidas e extrair daí o seu 
convencimento. 

Ao ser interrogado pelos membros desta Comissão, o detento 
Fabrício Luiz Magalhães confirmou as denúncias. Segundo ele, a 
quantia de R$1 0.000,00 teria sido entregue ao Sr. Denílson Crosato 
Alves, Diretor da Penitenciária, pelo advogado Marcos de Oliveira, que 
intermediou o esquema. De acordo com a combinação feita entre 
Fabrício e o advogado, a partir da data em que o preso 
disponibilizasse a quantia tratada, ele deveria aguardar uma 
oportunidade evidente para realizar a fuga. Segundo o sentenciado, a 
quantia foi entregue ao advogado por um ex-detento, chamado 
Moacir. Logo após o pagamento, o preso foi informado pelo Sr. Elênio, 
servidor responsável pela guarda externa da Penitenciária, que ele iria 
sair, com ordem do Diretor, para trabalhar em uma mudança na sede 
da Receita Estadual da cidade. Como era o único preso do regime 
fechado que havia sido escalado para aquele trabalho, ele percebeu 
naquela liberação a senha para a fuga, que de fato ocorreu naquele 
dia (16/8/2000). 

Fabrício conta que conseguiu parte do dinheiro para pagar a fuga 
por meio de antigos patrões, proprietários de um posto de gasolina na 
cidade de Leopoldina. Durante quatro anos, antes de ter sido preso, 
ele trabalhara no posto adulterando combustíveis. Como era o único 
funcionário que sabia fazer bem este ofício, os antigos patrões 
forneceram a ele parte do dinheiro necessário para comprar a 
liberdade. O restante do valor, segundo ele, foi fruto de contribuição 
de alguns amigos, cujos nomes ele não soube precisar. 

Fabrício foi recapturado um ano e oito meses após a fuga, na cidade 
de lpatinga, devido a denúncias anônimas. 
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Ao ser ouvido, o Dr. Denílson Crosato Alves, Diretor da 

Penitenciária, atualmente licenciado, negou que tenha participado de 
algum esquema de facilitação de fuga ou que tenha recebido a 
quantia apontada pelo detento. De acordo com a sua versão, quem 
realmente liberou os presos para o trabalho na Receita Estadual foi o 
Sr. Luiz Alexandre, Vice-Diretor da Penitenciária. Conta, ainda, que 
um agente penitenciário, de nome João Carlos, é quem teria escolhido 
os presos para o trabalho, observando o disposto no art. 37 da Lei de 
Execução Penal, que determina os requisitos para a liberação dos 
presos. Sendo assim, acredita ele que o detento Fabrício detinha 
todos os requisitos legais para ser liberado. Ao ser questionado pelos 
Deputados sobre a demora de mais de cinco horas para que a fuga 
fosse comunicada à polícia, o Diretor não soube explicar e disse que 
"naquela época não existia meio de comunicação adequado para que 
pudesse ser feita a comunicação em tempo hábil"-"3 

Informou, ainda, ao ser questionado, não se lembrar se, à época, 
determinou a abertura de sindicância administrativa para apurar a 
possível facilitação da fuga do detento. Quanto ao inquérito policial, 
informou que iria prestar o seu primeiro depoimento na Corregedoria 
de Polícia, em Belo Horizonte, no dia seguinte. 

Já o . Sr. Luiz Alexandre Veloso Botelho, ex-Vice-Diretor da 
Penitenciária, confirmou, em seu depoimento, ter assinado o 
documento autorizando a liberação dos presos para prestar o trabalho 
na Receita Estadual, uma vez que o Diretor encontrava-se ausente no 
momento em que o funcionário responsável pela elaboração da lista 
apresentou-lhe os nomes dos internos a serem liberados. Segundo 
ele, o funcionário informou que aqueles nomes já estavam autorizados 
pelo Diretor. Afirmou, ainda, não ter conhecimento sobre nenhum 
esquema de facilitação da fuga de Fabrício e que também não se 
lembra de ter sido instaurada sindicância administrativa à época. 

O caso causou estarrecimento aos membros desta Comissão não só 
pelas denúncias de irregularidades envolvendo servidores, mas 
também pela forma como os nossos estabelecimentos prisionais vêm 
sendo administrados. 

6.2.2.3 - Da fuga do detento Flávio Rodrigues dos Santos 
Outra fuga ocorrida também na cidade de Juiz de Fora e marcada 

por circunstâncias suspeitas é a do detento Flávio Rodrigues Dutra, 
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que chegou a culminar na prisão do agente de segurança João 
Otaviano. 

De acordo com o relato de João Otaviano a esta CPI, ele estava 
incumbido de fazer a escolta de dois presos da Penitenciária de 
Unhares até o hospital universitário. Todavia, no decorrer da escolta, 
o preso solicitou a ele que o acompanhasse até o Banco do Brasil 
para que pudesse retirar um dinheiro que o seu irmão de Cataguases 
havia depositado. Segundo o preso, o dinheiro serviria para custear o 
tratamento da sua mulher, que estava contaminada com o vírus HIV. 
Comovido com o pedido do preso, o agente de segurança, mesmo 
ciente de que estava exorbitando dos limites da autorização concedida 
pela direção da Penitenciária para a saída do preso, acompanhou o 
preso ao Banco. Lá chegando, foram informados pela funcionária de 
que o depósito não havia sido efetuado, ocasião em que o preso 
solicitou que o agente o acompanhasse até o Rio Hotel, para que ele 
tentasse conseguir o dinheiro com algumas pessoas de Cataguases. 
Mais uma vez, foi atendido pelo agente de segurança. Entretanto, 
após a entrada do preso no hotel, o agente de segurança o perdeu de 
vista, e ele fugiu pela porta do fundo. 

Segundo o agente, após o ocorrido, ele e o motorista do carro, 
acompanhados do outro preso que estava sendo escoltado, 
percorreram os arredores do hotel à procura do fugitivo. Não tendo 
obtido sucesso na busca, comunicaram, por telefone, o fato ao Dr. 
Luiz Alexandre Veloso Botelho, Diretor em exercício. Ao retornar à 
Penitenciária e relatar os fatos pessoalmente ao Dr. Luiz Alexandre, 
conta ter sido orientado por este a mentir para o Juiz da cidade. 
Segundo o agente, estas foram as palavras do Diretor: "Temos como 
consertar isso. O Dr. José Armando é meu amigo e deve-me alguns 
favores. Você vai fazer uma comunicação, nela constando que ele 
fugiu. Vou instaurar uma sindicância interna, e isso não vai dar em 
nada".54 Todavia, quando foi à presença do Juiz, não seguiu a 
orientação do Diretor e contou-lhe os fatos como realmente 
ocorreram. Nesta ocasião, teve a sua prisão preventiva decretada. 

O Diretor Dr. Luiz Alexandre nega ter orientado o agente a mentir 
para o Juiz, alegando que não tinha nenhum motivo para proceder 
dessa forma, uma vez que o erro fora do agente, que exorbitou dos 
seus poderes ao desobedecer aos termos da ordem de saída do 
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preso, determinados pela direção. 55 

Para apurar a fuga, foi instaurado inquérito policial, que concluiu 
pelo indiciamento do agente de segurança e do Diretor em exercício, 
respectivamente, nos crimes previstos nos arts. 299 e 351, § 4°, do 
Código Penal Brasileiro. Quanto à abertura de sindicãncia 
administrativa para apurar o envolvimento de servidores com a fuga, 
os Diretores não souberam esclarecer. 

6.2.2.4- Da fuga de quatro detentos do CERESP de Juiz de Fora 
No dia 18/2/2001, por volta das 23h30min, quatro presos evadiram-

se do CERESP de Juiz de Fora, numa fuga que contou com a 
facilitação de dois Detetives que estavam de plantão naquela noite. 

De acordo com os relatos feitos à CPI, bem como com a análise do 
inquérito policial e da sindicãncia administrativa instaurados para 
apurar os fatos, a fuga ocorreu durante a realização de um churrasco 
organizado pelos Detetives de plantão, Aloísio Alves da Costa e 
Carlos Alberto Lopes Vieira, do qual participavam seis detentos. 

Consta que os Detetives passaram pelas celas do CERESP, 
recolhendo dos presos interessados em participar do churrasco a 
quantia de R$30,00. O dinheiro recolhido serviria para comprar a 
carne e a cerveja, e o restante seria rateado entre os dois servidores 
responsáveis pela organização da "festinha". 

No decorrer do churrasco, seis presos foram liberados das celas, e 
quatro deles, Henrique Bastos Costa, Carlos Eduardo Vieira de 
Almeida, Diego Rodrigues Ascar e Antônio Pinto Payão, renderam os 
dois Detetives, algemando-os. Na empreitada, os quatro detentos 
fugitivos subtraíram armas, coletes com identificação da Polícia Civil, 
munições e aparelhos celulares, bem como uma viatura da Polícia 
Civil (veículo da marca Chevrolet, Blazer), que foi utilizada na fuga. 

Durante a fuga, três detentos abandonaram a viatura roubada e 
abordaram um veículo na estrada, que estava sendo conduzido pelo 
Sr. Vicente de Paula Oliveira, Vereador do Município de Juiz de Fora, 
seqüestrando o carro e o Vereador. O detento de nome Henrique, que 
conduzia a viatura roubada, envolveu-se em um acidente 
automobilístico que o levou à morte. 

Visando à elucidação do caso, foram instaurados o inquérito policial 
e uma sindicãncia administrativa para apurar o envolvimento dos dois 
detetives com a fuga. O Inquérito Policial n° 56/2001, inaugurado pelo 
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Delegado Élder Gonçalo Dangelo e presidido pelo Delegado 
Renato Álfio Ciutti, indiciou os dois detetives pelo crime previsto no 
art. 351, § 4°, do Código Penal, qual seja facilitação de fuga. Já os 
detentos foram indiciados no crime previsto no art. 157, § 2°, incisos I, 
11 e V, do Código Penal. Concluído o inquérito, o Ministério Público 
ofereceu a denúncia, em termos semelhantes às constatações feitas 
pela Polícia Civil. 

No que toca ao procedimento administrativo para apurar o 
envolvimento dos servidores, foi instaurada a Sindicância no 26/2001, 
a qual indiciou os detetives como incursos nas sanções previstas nos 
arts. 149 e 150, incisos I, XIII, XXX e XXXIV, da Lei n° 5.406, de 1969, 
que contém o regulamento da Polícia Civil. 

Findas as apurações da sindicância, a autoridade policial que 
conduziu o procedimento sugeriu a aplicação da pena de trinta dias de 
suspensão aos dois detetives envolvidos, sugestão que foi acolhida 
pela Corregedoria Geral da Polícia Civil e aplicada por meio da 
Portaria no 59/CG P/2002 . 

É interessante ressaltar que, na decisão da sindicância que sugeriu 
a aplicação da pena de trinta dias de suspensão aos servidores que 
participaram desse ato de desmoralização da Polícia Civil, a 
autoridade policial argumentou, entre outras coisas, que os sindicados 
não são carcereiros nem agentes penitenciários e que a "função 
pública por eles exercida ultrapassa seus limites, devido à falta de 
estrutura do Estado no fornecimento de material humano e apoio 
logístico". Alegou, ainda, que a responsabilidade pela guarda e 
vigilância de presos deveria ser exclusiva da Secretaria da Justiça, por 
meio dos agentes penitenciários. 

Nota-se que esse caso evidencia a falta de proporcionalidade entre 
a pena aplicada pela Corregedoria de Polícia e a gravidade do ato 
cometido pelos detetives, deixando implícita uma certa 
condescendência com a atuação dos policiais. Situações como essas 
difundem um sentimento de impunidade entre os servidores, trazendo 
conseqüências drásticas para o funcionamento e para a imagem da 
instituição. Se é certo o argumento de que a guarda de presos é 
competência da Secretaria da Justiça, não é correto amparar uma 
conduta irresponsável dos detetives nessa situação estrutural do 
Estado. Um problema, certamente, não justifica o outro. 
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6.2.3 - Da fuga do detento Marco Antônio da Penitenciária José 

Maria Alkmim 
Segundo denúncias feitas a esta CPI, no dia 18/1/2001, o Cap. José 

Nilson Soares, então Diretor de Segurança da Penitenciária José 
Maria Alkmim, teria dado fuga a Marco Antônio Ribeiro dos Santos, 
preso sob regime fechado desse estabelecimento prisional. 

De acordo com os relatos, o Diretor teria saído com o preso da 
penitenciária, no seu próprio carro, sem que houvesse uma 
autorização formal para tanto. O pretexto era o de que o preso iria 
cozinhar na casa dele. Todavia, nessa mesma noite, o preso fugiu. 
Embora o tato tenha sido comunicado à Secretaria da Justiça por 
escrito, nenhuma providência foi tomada, e o Diretor não recebeu 
nenhuma punição e foi mantido no cargo. 

Aliás, nos depoimentos prestados a esta CPI, constam diversas 
denúncias, envolvendo o Cap. José Nilson Soares com a concessão 
de autorizações de saída irregulares, principalmente de traficantes 
poderosos dentro das penitenciárias, como é o caso dos detentos 
Rogerão e Maurição, que serão relatados em um tópico específico. 

6.2.4 - Da fuga do detento Jaílson da Penitenciária José Maria 
Alkmim 

Outra fuga ocorrida na Penitenciária José Maria Alkmim que contou 
com a conivência da direção desse estabelecimento é a do interno 
Jaílson Alves de Oliveira. 

Conforme relatou uma testemunha a esta CPI, o preso era recluso 
do regime fechado dessa penitenciária e pediu, por escrito, 
autorização para sair a fim de comprar um apartamento, no que foi 
atendido pela direção. Um agente de segurança foi recrutado para 
escoltá-lo durante a saída. Todavia, como não havia uma ordem 
escrita por parte do Diretor, o agente se recusou a fazer a escolta. O 
Sr. lvair Rodrigues, inspetor de disciplina, informou-lhe, então, que o 
Cel. Carlos Roberto de Paula, Diretor, que é padrinho de casamento 
do preso, havia autorizado verbalmente a saída. · 

O depoente foi, então, à presença do Diretor e disse que levaria o 
preso somente mediante uma autorização por escrito. O Diretor 
autorizou, dizendo que a esposa do preso poderia também 
acompanhá-los. 

Durante a saída, que durou um dia inteiro, o preso foi a diversos 
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lugares e teminou não comprando apartamento algum. Poucos 
dias depois, ao sair novamente, com o mesmo objetivo, o de comprar 
um apartamento, já na presença de um outro agente de segurança, 
Wellington Rodrigues, o preso fugiu. 

É importante observar que a autorização de saída desse preso se 
deu em total desrespeito à Lei de Execução Penal, pois, nesses casos 
excepcionais, a saída deve ser concedida pela autoridade judicial, 
como rezam os arts. 120 e seguintes da Lei no 7.21 O, de 1984. 

Após tomar conhecimento desse fato, a CPI solicitou à Secretária da 
Justiça informações a respeito das providências tomadas para apurar 
o envolvimento do agente penitenciário, bem como da direção do 
estabelecimento, acompanhada da respectiva documentação 
comprobatória. Segundo as informações fornecidas pela Secretaria da 
Justiça, o detento foi recapturado, e foi instaurada uma sindicância 
administrativa para apurar a participação do agente penitenciário 
Wellington Rodrigues. Ao ser interrogado pela Corregedoria, o preso 
informou que pagou ao agente penitenciário a importância de 
R$15.000,00 para a facilitação de sua fuga. Por essa razão, o agente 
penitenciário teve o contrato de trabalho rescindido, e a Secretaria 
encaminhou o expediente ao Secretário da Segurança Pública para a 
instauração do inquérito policial. 

Ressalte-se, todavia, que não foi enviada a cópia da sindicância 
solicitada pela CPI, tampouco informações sobre o envolvimento do 
Cel. Carlos Roberto de Paula, Diretor do estabelecimento, na 
facilitação da fuga. 

Ainda em seu depoimento, a testemunha que relatou o fato ressaltou 
que esse caso exemplifica o tratamento diferenciado conferido pela 
Secretaria quando a denúncia envolve agentes penitenciários e a 
direção. Segundo ele, aos primeiros, é conferido um tratamento 
rigoroso, se comparado à negligência com que são tratados os casos 
que envolvem cargos de confiança. 

6.2.5- Da fuga do traficante Fernandinho Beira-Mar do DEOESP 
No curso dos trabalhos desta CPI, veio à tona a denúncia oferecida 

pelo Ministério Público na qual eram indiciados um delegado, dois 
advogados, proprietários de um cartório em Betim, além de nove 
detetives, pela participação na facilitação da fuga do traficante 
Fernandinho Beira-Mar do DEOESP, ocorrida em março de 1997. 
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O fato foi investigado pela CPI do Narcotráfico, realizada pela 

Assembléia Legislativa, no segundo semestre de 1999. No relatório 
final, a CPI apontou que, à época da evasão do detento, as 
autoridades que participaram da apuração dos acontecimentos 
apresentaram explicações absolutamente inconsistentes. Embora 
houvesse a versão segundo a qual o episódio teria envolvido 
corrupção de servidores, não se procedeu à quebra de sigilo fiscal e 
telefônico dos envolvidos, o que, segundo essa CPI, evidenciou a 
"fragilidade" das apurações feitas. 

Diante da denúncia do Ministério Público, os Deputados Rogério 
Correia e Sargento Rodrigues, membros efetivos da CPI do 
Narcotráfico, solicitaram aos membros desta CPI a oitiva do Dr. 
Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública, para 
prestar esclarecimentos sobre as medidas tomadas na elucidação da 
fuga. 

O Secretário compareceu a esta CPI no dia 11/6/2002, e informou 
que os policiais que estavam no DEOESP no dia da fuga foram, à 
época, afastados. Entretanto, como não se apuraram evidências 
contra tais servidores, foram reconduzidos ao cargo. Somente após a 
apresentação de denúncias pelo Ministério Público, eles foram 
colocados à disposição da Superintendência de Polícia Civil. Informou, 
ainda, que foi aberto um inquérito policial, encaminhado, em 2001, ao 
Ministério Público com o pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal e 
telefônico dos envolvidos. Todavia, quanto ao processo administrativo 
para averiguar a participação desses servidores, o Secretário não 
prestou informações esclarecedoras. Em um primeiro momento, 
chegou a afirmar que o inquérito administrativo dependia do término 
das investigações penais. 

O que se constatou, mais uma vez, foi a deficiência da Corregedoria 
da Polícia Civil na apuração administrativa da atuação irregular de 
seus servidores. 

6.2.6 - Da fuga do detento Daniel Renan de lbirité 
A fuga do detento Daniel Renan da cadeia pública de lbirité, que 

ganhou notoriedade nacional após a exibição do caso no programa 
"Linha Direta" da Rede Globo, atesta a grave crise no nosso sistema 
prisional. Esse caso será relatado no item a seguir, referente à 
facilitação de saída de presos, uma vez que há conexão entre os 
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assuntos. 

6.3- Liberação para saída dos presos 
As autorizações de saída dos presos dos regimes fechado e semi-

aberto, assim como dos presos provisórios, estão disciplinadas nos 
arts. 120 a 125 da Lei de Execuções Penais (Lei Federal no 7.21 O, de 
11/7/84), que tratou da matéria de forma minuciosa, fazendo a 
distinção entre a permissão de saída e a permissão de saída 
temporária. 

A primeira refere-se à permissão para saída de presos do regime 
fechado e semi-aberto, a ser autorizada pelo diretor do 
estabelecimento prisional, mediante escolta, quando ocorrer 
falecimento ou doença grave de membros da Iam ília do preso ou 
necessidade de tratamento médico, se o estabelecimento penal não 
estiver aparelhado para prover a assistência médica adequada. Nesse 
caso, estabelece a lei federal que a saída terá a duração necessária à 
sua finalidade. 

Já a saída temporária confere aos condenados que cumprem pena 
no regime semi-aberto a possibilidade de sair temporariamente do 
estabelecimentos sem vigilância direta, para visitar a família, 
freqüentar curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução 
do segundo grau ou superior, na comarca do Juízo da Execução, ou 
participar de atividades que concorram para o retorno ao convívio 
social. Além de enumerar os casos em que a saída temporária é 
permitida, a lei federal cuidou de submeter as autorizações ao crivo do 
Juiz da Execução, a serem concedidas por ato motivado, ouvidos o 
Ministério Público e a administração penitenciária, dependendo, ainda, 
da satisfação de determinados requisitos, como comportamento 
adequado do condenado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o 
condenado for primário, e de 1/4, se reincidente, e compatibilidade do 
benefício com os objetivos da pena. Nessas hipóteses, a autorização 
terá o prazo máximo de sete dias, podendo ser renovada por quatro 
vezes durante o ano, salvo no caso de autorização para realização de 
curso supletivo, em que o tempo de saída será o necessário para a 
sua realização. A lei determina também a revogação automática 
desse benefício quando o condenado praticar fato definido como 
crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições 
impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento no 
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curso. 

A Lei de Execução Penal mineira, ao disciplinar a permissão de 
saída dos presos, o fez de forma sucinta, tratando da matéria em seus 
arts. 136 a 139. 

Segundo a doutrina, a permissão de saída dos presos é um instituto 
que se baseia no regime de confiança que deve marcar a execução 
da pena do condenado, sendo um instrumento importante na 
ressocialização do preso. Jason Albergaria, criminalista mineiro e ex-
membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, 
nos ensina que "as permissões de saída são meios por que se 
operam dois elementos reeducativos: o contato com o mundo exterior 
e as relações com a família". Segundo ele, tais permissões estão 
afetas a um regime de confiança, que compreende a fase do 
estabelecimento aberto, o trabalho externo e a semiliberdade, 
preparando o detento para a passagem do regime penitenciário para a 
comunidade livre56 

Esse instrumento de ressocialização encontra previsão legal no 
ordenamento jurídico de outros países, entre os quais se destacam a 
Espanha, a França, a Suécia, a Argentina, o México e Portugal. A 
legislação deste último, a exemplo da brasileira, trata a matéria de 
forma bem criteriosa, estabelecendo que a permissão de saída deve 
ser renovada de seis em seis meses. Esse cuidado deve-se ao perigo 
de evasão de detentos, bem como de prática de novos delitos nessas 
saídas. Desse modo, é importante frisar a necessidade de que tanto a 
legislação quanto a prática dessas autorizações especiais de saída de 
presos sejam marcadas pelo cuidado em evitar desvirtualizações, que 
foram diversas vezes percebidas por esta CP I. 

Como já foi referido em outro capitulo deste relatório, as saídas 
temporárias vêm sendo largamente utilizadas para facilitar fugas de 
estabelecimentos prisionais e, em muitos casos, ocorrem com a 
conivência da direção, que as autoriza sem tomar as devidas cautelas 
exigidas pela lei. 

No caso da Penitenciária José Maria Alkmim, esta CPI constatou 
casos em que as autorizações foram dadas por Diretores contrariando 
o parecer da Comissão Técnica de Disciplina, o que pode ser 
averiguado por meio dos documentos constantes da pasta 11 desta 
CP I. 
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O caso ocorrido na cidade de lbirité, envolvendo o Sr. Marco 

Aurélio dos Anjos, Delegado do 1° Distrito de Polícia daquela cidade, e 
o Sr. Wilson Luiz Dias Gouveia, Diretor da cadeia pública, com a 
liberação irregular do detento Daniel Renan, assim como outros 
investigados na cidade de Juiz de Fora, os quais foram relatados no 
item dedicado às fugas, demonstram a gravidade das conseqüências 
geradas pelas autorizações de saída irregulares. 

Feita essa contextualização, passaremos a relatar os casos 
investigados. 

6.3.1 - O caso de lbirité 
A CPI se ateve à elucidação do fato ocorrido na cidade de lbirité, 

que foi, inclusive, objeto de reportagem veiculada no programa "Linha 
Direta", da Rede Globo. 

O caso envolve o Sr. Marco Aurélio dos Anjos, Delegado do 1 o 

Distrito de Polícia daquela cidade, e o Sr. Wilson Luiz Dias Gouveia, 
Diretor da cadeia pública, com a liberação irregular do detento Daniel 
Renan. 

De acordo com a reconstituição do fato, promovida pelo programa 
"Linha Direta", o preso Daniel Renan, condenado a cumprir pena de 
sete anos e meio pelo crime de estupro, em regime semi-aberto, saía, 
com freqüência, do estabelecimento prisional de lbirité com a 
conivência das autoridades responsáveis por sua guarda. 

Em 8/9/2000, o preso Daniel Renan saiu do estabelecimento 
prisional, com autorização indevida do Delegado Marco Aurélio, uma 
vez que não compete ao Delegado autorizar a saída de presos. Nessa 
saída, Daniel Renan cometeu inúmeros crimes, entre os quais três 
assaltos à mão armada na cidade de Ouro Branco e um assassinato 
na cidade de Congonhas. Após cometer os crimes, retornou à 
delegacia. Todavia, os policias da cidade de Congonhas 
reconheceram o detento como o possível autor dos crimes e, em 
seguida, entraram em contato com a Delegacia de lbirité e informaram 
que estavam se deslocando até lá, com duas testemunhas do crime, 
para fazer o reconhecimento do acusado. 

Ao chegarem à Delegacia de lbirité, os policiais de Congonhas 
foram informados de que o preso Daniel Renan já não se encontrava 
naquele estabelecimento. Foi, então, proposto que o reconhecimento 
fosse feito por meio da foto do preso. Ao recorrerem à ficha do 
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detento, foi constatado que a sua foto havia sido retirada de lá, o 
que impossibilitou a sua identificação. 

Como se vê, os fatos são estarrecedores e demonstram não só a 
ocorrência de uma fuga facilitada, mas evidenciam também a 
conivência do poder público com a saída irregular desse detento. 

Mais graves ainda foram as declarações do Sr. Marco Aurélio, 
Delegado de Polícia, a esta Comissão, nas quais afirmou que o 
detento Daniel Renan saía com freqüência do estabelecimento 
prisional e que a saída de presos daquele estabelecimento é uma 
prática comum, que pode ser atestada por qualquer morador daquela 
cidade. Afirmou, ainda, que, em junho de 2000, tendo conhecimento 
de que estava desrespeitando a Lei de Execuções Penais, autorizou, 
por escrito, que o detento Daniel Renan saísse da cadeia para visitar 
o filho, movido por razões de caráter emocional. Todavia, imputa ao 
Sr. Wilson Luiz Gouveia, Diretor da cadeia pública, a responsabilidade 
pela constante liberação irregular de presos. 

Ao ser interrogado pela CPI, o Diretor da Cadeia Pública de lbirité 
afirmou que nunca dera autorização para que um preso saísse da 
cadeia em contrariedade aos dispositivos da legislação que rege a 
matéria e que as autorizações dadas por ele sempre foram precedidas 
de mandado judicial. 

O carcereiro Marcelo Romualdo, que estava na delegacia na noite 
em que o preso Daniel Renan saiu e cometeu os crimes, afirmou à 
Comissão que o Delegado Marco Aurélio dos Anjos foi quem ordenou 
a liberação do detento no dia 8/9/2000. Todavia, tendo conhecimento 
da irregularidade da liberação, disse que não iria abrir a cela para a 
saída do detento e entregou as chaves para o Delegado Marco Aurélio 
dos Anjos, que, segundo ele, liberou Daniel Renan. 

Para tentar esclarecer melhor os acontecimentos nesse caso, a CPI 
realizou uma acareação entre o Delegado de Polícia Marco Aurélio 
dos Anjos e o Sr. Wilson Luiz Gouvêa, Diretor da cadeia. Cada um, 
entretanto, manteve sua versão da história, imputando ao outro a 
responsabilidade pelo ocorrido. Da acareação, ficou para a CPI a 
constatação das péssimas condições de funcionamento daquele 
estabelecimento e da atuação, no mínimo, omissa das autoridades 
competentes. Passado um ano e meio do fato relatado, nenhuma das 
autoridades envolvidas foi punida, e o inquérito instaurado para 



averiguar o caso ainda não foi concluído, demonstrando que a 
situação em lbirité permanece a mesma. 

120.1 

É importante registrar que a situação do detento Daniel Renan já se 
mostra, de antemão, irregular, uma vez que cumpria pena em cadeia 
pública, sob a guarda da polícia civil, ferindo frontalmente as normas 
de execução penal, que determinam que o condenado pela justiça 
deve cumprir pena em estabelecimento penitenciário adequado. 

6.3.2 - O caso do detento Hiran Viana Ferreira 
Outro fato investigado pela Comissão envolve o preso Hiran Viana 

Ferreira, que, no cumprimento de sua pena na Penitenciária José 
Maria Alkmim, no regime semi-aberto, com regressão para o regime 
fechado, trabalhava, nas noites de sexta-feira e sábado, no 
Restaurante Fascinação, sem nenhuma autorização, nem judicial nem 
das autoridades responsáveis por aquele estabelecimento prisional. 

Testemunhas apontaram suposta cumplicidade do Sr. José Karam, 
Superintendente de Organização Penitenciária do Estado, com tais 
liberações. Outras regalias concedidas pela direção ao citado detento 
foram também denunciadas. Consta que ele, mesmo no regime 
fechado, cumpria pena na serraria da Penitenciária José Maria 
Alkmim, local destinado aos presos do regime semi-aberto. 

Uma das testemunhas que trabalhavam na penitenciária chegou a 
afirmar, em seu depoimento, que "o Dr. Karam dava plena liberdade 
ao 'Maurição' e ao Hiran Ferreira, que sempre saíam da penitenciária 
sob a ordem do Dr. Karam. ( ... ) O Dr. Karam muitas vezes solicitava a 
presença desses presos em seu gabinete na Superintendência de 
Organização Penitenciária e de lá eles saíam e passavam dias sem 
voltar à penitenciária". 

Contudo, o detento Hiram Ferreira, em seu depoimento, negou 
qualquer envolvimento com o Superintendente de Organização 
Penitenciária. Todavia não negou as regalias que recebia do sistema 
prisional. Foram estas as suas palavras, "in verbis": "De 1996 a 2000, 
trabalhava todos os finais de semana. No meu regime fechado, 
sempre trabalhei de garçom e pintor. Tinha uma regalia da direção. 
Zelei por ela, tanto que até hoje nada me desabona" (pág. 5). 

Aliás, é bom ressaltar que, a partir da análise da documentação 
trazida a esta Comissão, foi possível perceber que diversas foram as 
autorizações assinadas pelo Cel. Carlos Roberto de Paula, ex-Diretor-
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Geral da Penitenciária José Maria Alkmim, permitindo a saída de 
presos por motivos outros que não os admitidos pela Lei de Execução 
Penal. Tais documentos demonstram que muitas dessas autorizações 
foram dadas em contrariedade ao parecer da Comissão de Disciplina 
da penitenciária. 

6.3.3 - O caso do detento Rogério Amaral dos Santos, vulgo 
Regerão 

O detento Rogério Amaral dos Santos merece um capítulo especial 
neste relatório, devido às diversas denúncias que pesaram sobre ele 
no decorrer dos trabalhos da CPI. Poderoso, ele desafia o sistema 
prisional e judiciário do Estado. Regerão é apontado como um dos 
principais comandantes do tráfico de drogas em Minas Gerais e de ter, 
inclusive, ligações com o conhecido traficante Fernandinho Beira-Mar, 
de ser beneficiado com autorizações de saídas irregulares das 
penitenciárias onde esteve e de coordenar festas dentro dos 
presídios, com autorização da direção. 

A CPI do Narcotráfico, de 1999, já relatava a fuga de Regerão da 
Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Governador Valadares. 
De acordo com o relatório, durante a evasão, dois policiais militares 
foram assassinados. 

Também o Juiz de Direito Eli Lucas de Mendonça, que atuou no 
julgamento do detento Regerão, atestou, em depoimentos dados à 
imprensa, que trata-se de um traficante perigoso e representa um 
desafio para a polícia do Estado, pois já declarou publicamente que 
"não existe muro de penitenciária que o condene". 57 

No dia 12/12/2001, Regerão protagonizou mais um espetáculo, 
tendo como palco o sistema prisional do Estado. Conforme foi 
amplamente divulgado pela imprensa mineira, naquela data, Regerão 
saiu da Penitenciária José Maria Alkmim, com autorização do Diretor 
Abílio Monteiro, para ir ao dentista. Foi, entretanto, encontrado pela 
polícia em um carro particular, acompanhado da mulher e de um 
primo e de apenas um agente de segurança, portando, 
aproximadamente, R$2.240,00. O preso alegou que havia saído para 
resolver questões acerca de uma festa que seria realizada no fim do 
ano, na penitenciária. Por isso, estava portando aquela quantia em 
dinheiro. Outro fato curioso é que o documento da penitenciária no 
qual constava a autorização para a saída do preso tinha a data 
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rasurada, conforme documentos apresentados à CPI. 

Após a ocorrência desse fato, Rogerão foi transferido para a 
Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, onde, mais uma vez, foi 
personagem de outro episódio de desmoralização do sistema 
prisional. Durante uma festa organizada pelos detentos naquele 
estabelecimento, da qual participavam filhos do detento, Rogerão foi 
fotografado conversando em um aparelho celular. 

Existem, ainda, denúncias de que Rogerão faz parte de uma rede de 
distribuição de drogas interligada com outros Estados da Federação, 
como São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Paraná. 

Nos depoimentos de outros detentos prestados à CPI, Rogerão foi 
sempre apontado como um preso poderoso, com alto grau de 
influência entre os detentos e também junto à direção dos 
estabelecimentos. Pode-se dizer que gera medo entre os demais 
presos, principalmente devido à possibilidade de que as famílias 
destes venham a sofrer represálias fora da penitenciária. Como 
atestam os episódios relatados, Rogerão não encontra problemas em 
se comunicar com o mundo exterior. 

Nas atas de reuniões do Conselho Disciplinar da Penitenciária 
Nelson Hungria do ano de 2001, constam anotações referentes a três 
penalidades aplicadas a Rogerão somente naquele ano, devido a 
comportamento desrespeitoso com agentes de segurança, bem como 
por permanecer com menores em sua companhia, sem a presença da 
mãe ou responsável. 

Na ficha prisional do detento consta a sua passagem por, pelo 
menos, cinco estabelecimentos prisionais. Matriculado no sistema 
prisional em 22/1/94, ele foragiu, em 9/5/95, do Departamento de 
Investigações de Belo Horizonte, retornando em 17/9/95. Em 23/1/98, 
foi transferido para a Penitenciária José Maria Alkmim. Em 14/12/99, 
foi transferido para a Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em 
Governador Valadares, de onde fugiu. Retornou para a PJMA em 
19/11/2001, tendo passagem, ainda, pela Penitenciária Nelson 
Hungria, em Contagem. 

Não obstante seu currículo no sistema prisional, em cada unidade 
em que ele é internado, o preso consegue benesses do sistema. 
Entendemos ser necessário um tratamento especifico por parte do 
Estado para conter os abusos desse detento, principalmente em vista 
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do perigo que ele representa no comando do tráfico dentro das 
penitenciárias. 

6.4- O Tráfico de Drogas dentro das Penitenciárias 
A expansão do tráfico de drogas dentro das penitenciárias é 

certamente uma das questões mais complexas com que o aparelho 
estatal vem deparando. Complexa não só pela forma organizada 
como este crime vem se propagando no Estado e se ramificando 
dentro das penitenciárias, mas também pelas diversas e nefastas 
conseqüências dessa prática no sistema prisional. 

A CPI pôde constatar que o dinheiro oriundo do comércio de drogas 
serve para financiar um conjunto de ações tendentes a fragilizar o 
poder estatal frente ao poder dos criminosos. Com tais recursos, os 
líderes do tráfico dentro dos presídios negociam a sua liberdade, bem 
como a de outros detentos, como já foi exposto no item deste relatório 
referente aos casos de facilitação de fugas. É possível também 
comprar aparelhos celulares, televisores e outros aparelhos 
eletrônicos, orquestrar rebeliões, entre outros procedimentos. 

Cria-se, assim, dentro dos presídios, um poder paralelo, que se 
mostra avassalador, tendo em vista os instrumentos de que se utiliza 
para dominar detentos e servidores do sistema. Nesse sentido, é 
importante ressaltar que a maior parte das testemunhas ouvidas sobre 
o assunto apresentaram um perceptível medo de relatar o esquema 
do tráfico. A lei do silêncio impera nessa questão. As testemunhas que 
prestaram os esclarecimentos mais substanciais no tocante ao tráfico 
de drogas o fizeram em total sigilo, não podendo sua identidade ser 
aqui revelada. 

Segundo os relatos, as drogas entram na Penitenciária José Maria 
Alkimin por diversas formas. A mais comum é o chamado 
"arremesso". Por meio dele, os detentos que, por alguma razão, 
obtêm permissão de saída, são obrigados a pegar a droga e 
arremessá-la por sobre os muros da penitenciária que, até há alguns 
meses, não possuía nenhum tipo de proteção contra essa prática. 
Conforme informou o atual Diretor da PJMA, a colocação de uma 
cerca nos muros só foi efetuada recentemente. São estas as palavras 
de um ex-detento, ouvido pela CPI: 

"Os chefes do tráfico obrigam os internos que, por algum motivo, 
saem da penitenciária a arremessarem as drogas, sob pena de eles 
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ou a sua família sofrerem alguma represália lá fora". 

Uma outra forma de entrada da droga são as visitas. Em alguns 
casos, relatados pela própria Secretária da Justiça, a droga entrava 
nas partes íntimas das mulheres, escapando, assim, à revista. 

Foi também denunciada a entrada da droga por corrupção de 
agentes penitenciários, bem como de empregados da cantina, situada 
na parte interna do estabelecimento. 

As denúncias aqui formuladas apontam para a existência de uma 
rede interestadual de distribuição da droga. Esta, que é oriunda do 
Paraguai, entra no País pelo Mato Grosso e é distribuída para o Rio 
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Nesse sentido, foi 
constatado que, em cidades com localização próxima a outros 
Estados, como é o caso de Juiz de Fora, a incidência de apreensões 
de drogas dentro de presídios é mais alta, e é mais complexo ~ 
esquema de distribuição. Com efeito, naquela cidade, foi desvendada 
pelo Ministério Público uma rede de distribuição de drogas que 
operacionalizava as negociações por meio de uma central telefônica 
instalada dentro da penitenciária. Tal fato evidencia a necessidade de 
uma atuação conjunta entre os Estados da Federação e a União, 
visando a coibir o crescimento do tráfico de drogas. 

No que toca ao destino das drogas que entram nas penitenciárias, o 
que a princípio se constatou é que elas servem para o consumo dos 
próprios detentos, gerando, dentro dos presídios, um comércio 
clandestino. Houve ainda denúncias de que os presos estariam 
comandando a distribuição de drogas em outras áreas da cidade. A 
CPI não encontrou, todavia, subsídios para sustentar tal afirmação. 

O relato de um ex-detento da PJMA nos informa que grande parte 
dos internos são viciados em algum tipo de droga, que são adquiridas 
dentro da penitenciária, por intermédio dos líderes do tráfico. A partir 
dessa comercialização, é estabelecida uma relação de dependência e 
de subserviência entre os detentos e os líderes do tráfico, que é 
reforçada com a omissão ou mesmo conivência dos servidores e da 
direção do estabelecimento prisional com essa prática. Também o 
Censo Criminológico, realizado pelo Estado em 1997, retrata que 
53,92% da população carcerária do Estado é usuária regular de 
drogas. 

Há, ainda, denúncia da formação de "comandos" dentro das 
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penitenciárias, ligados a grupos de traficantes de outros Estados. 
O detento Regerão, por diversas vezes, foi apontado como o principal 
líder do tráfico no Estado, possuindo ligações com o traficante 
Femandinho Beira-Mar. Segundo denúncias, ele faria parte do PCM, 
sigla que denomina o Primeiro Comando Mineiro, com atuação na 
Penitenciária José Maria Alkmim e Nelson Hungria, e que é uma 
facção do Primeiro Comando da Capital, de São Paulo, e Primeiro 
Comando Caipira, de Ribeirão Preto. Um outro grupo existente seria o 
LIBERARTE, de Ribeirão das Neves, comandado pelos detentos 
Rogério Capoeira, Hiran Ferreira Viana, Osvaldo e Timbocão. Há, 
ainda, relatos de um grupo denominado COMOE, liderado pelo 
detento Maurição, que, segundo denúncias, possui uma refinaria de 
drogas na cidade de Uberlãndia. 

Ressalte-se, por fim, que, em dezembro de 2001, uma operação 
conjunta da Polícia Civil e da Militar e do Ministério Público apreendeu 
aproximadamente oitenta quilos de maconha, cocaína e "crack" na 
PJMA, além de armas, munições, balança de precisão e diversos 
aparelhos celulares. Estavam envolvidos no esquema, segundo 
apurações da polícia, detentos, servidores e o Capitão José Nilson de 
Souza, Diretor da penitenciária à época. A operação resultou na 
prisão do diretor e de três agentes penitenciários, que foram afastados 
do cargo, e na indiciação de quinze detentos. O inquérito policial 
desvendou o esquema de entrada da droga, que confirma, em grande 
parte, as denúncias aqui formuladas. 

6.5 - A questão da prostituição dentro das penitenciárias 
Outra denúncia que chamou a atenção da Comissão diz respeito à 

prostituição dentro das penitenciárias, notadamente na Penitenciária 
José Maria Alkmim. 

Segundo denúncias, algumas, inclusive, confirmadas pela Secretária 
da Justiça em seu depoimento à CPI, por meio das prostitutas entram 
objetos ilícitos, como celulares, drogas e entorpecentes, que são 
escondidos nas partes íntimas das moças, escapando, assim, da 
revista. 

Na rebelião de novembro deste ano, quando a Polícia Militar deu 
uma "batida" na Penitenciária José Maria Alkmim, uma moça foi 
encontrada lá dentro. Em seus depoimentos à imprensa, ela informou 
que estava lá havia uma semana. Este acontecimento foi amplamente 
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mostrado na imprensa, expondo para a população a total falta de 
controle das autoridades sobre a situação naquela penitenciária. 

Consta, ainda, que uma das medidas adotadas no Programa 
PERSpectiva, da Secretaria da Justiça, foi a liberação do pernoite de 
menores, filhos de detentos, durante os fins de semana, na 
penitenciária. Segundo as denúncias, os líderes do tráfico de drogas 
dentro da penitenciária passaram a comercializar drogas em troca de 
favores sexuais dessas crianças. 

No que toca a esta questão, a CPI ouviu apenas algumas 
denúncias, sem provas que pudessem torná-las inequívocas. Essas 
denúncias foram, inclusive, repassadas à Secretária da Justiça, 
quando do seu segundo comparecimento à CPI. Entendemos, todavia, 
por bem registrá-las neste relatório, para que as autoridades 
responsáveis pela ordem naquele estabelecimento prisional tomem as 
medidas cabíveis de averiguação e contenção dos fatos. 

Entendemos ainda que, devido à gravidade da denúncia, é 
recomendável que a Secretaria da Justiça suspenda a autorização da 
permanência dos menores nas penitenciárias nos moldes como vem 
sendo praticada, sugestão esta que apresentaremos ao final deste 
relatório. 

6.6 - A entrada de celulares e aparelhos eletrônicos dentro das 
penitenciárias 

No tocante a este assunto, a 
ineficiência do sistema pr'tsional 
aparelhos celulares e outros 
estabelecimentos penitenciários. 

CPI constatou mais uma vez a 
na fiscalização da entrada de 
objetos não permitidos nos 

Na última batida ocorrida na Penitenciária José Maria Alkmim, 
diversos aparelhos de televisão, de videocassete e celulares que 
estavam em poder dos detentos foram apreendidos, atestando de 
forma irrefutável o descontrole da situação. 

A Portaria n° 8/SOP, de 25/1 0/2000, editada pela Superintendência 
de Organização Penitenciária, disciplina, entre outras coisas, o uso e 
a propriedade de rádio e TV nas dependências dos estabelecimentos 
penitenciários. Tal norma estabelece que será permitida a instalação e 
utilização de apenas um aparelho de TV de 14 polegadas por cela e 
de um aparelho de 20 polegadas por alojamento. É permitido, ainda, a 
cada recuperando, o uso de um rádio, modelo simples, de dimensões 
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preestabelecidas na mencionada portaria. 

Todavia, com base nos depoimentos colhidos pela Comissão, pôde-
se constatar o total descumprimento dessa norma dentro das 
penitenciárias, notadamente na José Maria Alkmim. Na referida batida 
da Polícia Militar, muitos dos aparelhos apreendidos não se 
enquadravam nos tamanhos e tipos permitidos pela portaria da SOP. 

Somem-se a tais fatos as denúncias feitas à Comissão de que esses 
aparelhos servem como esconderijo para armas e drogas dentro das 
celas. 

Ao ser questionado sobre como se dava a entrada desses objetos 
não permitidos na penitenciária, o atual Diretor, Sr. lsaac de Oliveira, 
limitou-se a informar à CPI que, desde que assumiu a diretoria, não 
houve uma revista específica, visando à apreensão desses 
aparelhos. 58 

Além da entrada desses aparelhos de grande porte, que, 
supostamente, não poderiam passar pelas revistas sem serem 
detectados, com freqüência presos são flagrados de posse de 
aparelhos celulares dentro das penitenciárias. Constam, nos 
documentos recebidos pela CPI, fotos do detento Rogerão de posse 
de um celular durante uma festa realizada na Penitenciária Nelson 
Hungria. 

Outro fato relatado à CPI diz respeito à liberação por parte do 
próprio Superintendente de Organização Penitenciária, Dr. José 
Karan, para que o preso Hiran Ferreira Viana permanecesse de posse 
de um aparelho celular. De acordo com relatos feitos por servidores 
da penitenciária, o preso, ao ser apreendido com o celular, ligou 
imediatamente para o Superintendente. Este, ao falar com um dos 
servidores, ordenou que o preso permanecesse com o aparelho. 

Ademais, basta a realização de uma batida nessa penitenciária para 
que a apreensão de inúmeros aparelhos celulares seja efetivada. Tal 
situação demonstra a necessidade de que medidas urgentes sejam 
adotadas para reforçar o sistema de vigilância e de revistas da 
Penitenciária José Maria Alkmim. 

7 - O sistema prisional e a comunicação 
As transformações sociais, culturais e econom1cas pelas quais 

passa o mundo neste início de século têm como mola propulsora o 
avanço tecnológico, notadamente dos meios de comunicação e de 
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circulação de dados. Hoje, não se consegue imaginar atividade 
econômica, política ou cultural eficiente sem que os interessados nela 
possam se comunicar rapidamente, possam ter conhecimento dos 
fatos e obter informações em curto espaço de tempo. A imprensa 
cumpre, nesse sentido, papel destacado, e, graças a ela, que noticia 
permanentemente motins, fugas, torturas e outros fatos ofensivos à 
ordem jurídica, a ineficiência do sistema prisional permanece na 
agenda nacional. 

A competência no que concerne à comunicação revela o paradoxo 
do sistema prisional mineiro: a Comissão constatou, por um lado, 
deficiência na comunicação entre os órgãos do Poder Executivo 
responsáveis pela execução penal. Os órgãos centrais não têm 
conhecimento efetivo do que se passa nos presídios, o que possibilita 
aos dirigentes crer que vai tudo muito bem, que Minas poderia ser um 
modelo de eficiência em sistema prisional. Por outro lado, a 
capacidade de comunicação dos presos é surpreendente e não 
apenas para o gerenciamento de seus negócios ilegais. Relatos 
diversos revelam, por exemplo, que, não raras vezes, os presos ficam 
sabendo na véspera a programação de batidas nas penitenciárias, o 
que lhes possibilita esconder drogas, armas e celulares. Nesse caso, 
fica patente a participação de agentes públicos no fornecimento da 
informação. Outro relato demonstra a gravidade da situação: presos 
telefonam para familiares de outros recuperandos a fim de exigir 
dinheiro ou outras benesses e ameaçam a vida do parente que se 
encontra sob a custódia do Estado. 

Diversos depoimentos somam-se ao trabalho da imprensa para 
revelar a facilidade e a freqüência com que presos utilizam celulares e 
outros meios de comunicação, chegando ao ponto de instalar centrais 
telefônicas para servir aos presidiários. Os telefones públicos no 
interior da penitenciária, aos quais, até, recentemente, tinham os 
detentos livre acesso, foram alvo de severas críticas da CPI desde as 
primeiras reuniões, mas foram justificados, até mesmo pela 
Secretária, como sendo um direito dos presos. A Lei de Execução 
Penal nacional estabelece, em seu art. 41, XV e parágrafo único, o 
seguinte: 

"Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
I- .............. . 
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XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência 

escrita, de leitura e de outros meios de informação que não 
comprometam a moral e os bons costumes. 

Parágrafo único - Os direitos previstos nos incisos V, X e XV 
poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do 
diretor do estabelecimento". 

A legislação mineira, por sua vez, detalhando a regra geral 
transcrita, estabelece, em seu art. 131, parágrafo único, que "a 
correspondência por telefone será autorizada pelo Diretor do 
estabelecimento, por escrito e motivada". 

O livre acesso ao telefone público que se assegurou aos presos na 
penitenciária de Neves, com o conhecimento e a aquiescência dos 
dirigentes da Secretaria da Justiça, não encontra respaldo na ordem 
jurídica. 

Urge sejam tomadas medidas urgentes, para limitar a capacidade de 
comunicação dos presos, como batidas regulares, sem conhecimento 
prévio nem mesmo dos Diretores das penitenciárias, e a instalação de 
bloqueadores de celulares, dos quais já dispõem penitenciárias de 
segurança máxima no Estado de São Paulo. 

8 - Os recursos humanos do sistema prisional 
Na investigação acerca do envolvimento de agentes públicos na 

facilitação de fugas e em outras irregularidades praticadas no sistema 
prisional e penitenciário do Estado, percebeu-se a importância do 
aperfeiçoamento da política de recursos humanos das Secretarias da 
Segurança Pública e da Justiça, embora os problemas dessas Pastas 
sejam diversos. 

Tal aperfeiçoamento exige a continuidade de determinadas práticas 
e a ruptura com outras. Parece-nos acertado, por um lado, o 
investimento que se tem feito na qualificação dos funcionários de 
ambas as Pastas. Como parte do Programa Estadual de Recuperação 
Social - PERSpectiva -, foram realizadas, por exemplo, mais de uma 
centena de atividades formativas, com diversidade de formato e de 
conteúdo dos cursos ofertados. 

Por outro lado, urge a ruptura, por parte da Secretaria da Justiça, 
com sua política de pessoal, baseada no contrato temporário, 
mecanismo que representa a burla à exigência de concurso público e 
ao instituto da estabilidade do servidor. O contrato temporário, que 
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tem fundamento legal no inciso IX do art. 37 da Constituição da 
República e no art. 11 da Lei no 10.254, de 20/7/90, visa a atender 
necessidades temporárias e excepcionais, o que não ocorre com os 
contratos de funcionários celebrados pela referida Secretaria, uma vez 
que são sucessivas vezes prorrogados. Registre-se que essa 
irregularidade já foi objeto de manifestação do Tribunal de Contas, 
que orientou a Secretária a realizar concurso público, sob pena de 
responsabilidade. 

Em depoimento à CPI, a Secretária da Justiça alegou a 
impossibilidade da realização de concurso público devido a vedações 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todavia, a LRF não pode ser 
invocada como óbice à realização de concurso, uma vez que os 
contratados compõem as despesas de pessoal, de forma que 
substituí-los por efetivos não significa aumento de despesa dessa 
natureza. 

Parece-nos contraditório que se pretenda assegurar aos presos os 
direitos fundamentais previstos na Constituição da República, mas 
que se negue efetividade aos preceitos constitucionais referentes ao 
concurso público e, por conseguinte, à estabilidade do servidor. O 
instituto da estabilidade visa a dar ao servidor tranqüilidade para o fiel 
cumprimento dos seus deveres funcionais, podendo até recusar o 
cumprimento de ordem de superiores que sejam manifestadamente 
ilegais. O servidor com contrato temporário não tem essa autonomia, 
porque vive em permanente insegurança, no temor de que não seja 
renovado o seu contrato. Acaba por apresentar-se de forma 
subserviente até perante os presos, que têm ciência da instabilidade 
funcional em que se encontram os mencionados servidores. Eis o 
depoimento do preso Rogério José Amaral dos Santos: 

"Um agente penitenciário tem medo de conversar com um 
recuperando, porque, se o fizer, vai achar que estão fazendo 
transação, e ele não terá estabilidade. Ele é contratado e, por 
qualquer coisa, 'voa'. Está havendo uma desorganização e um medo 
muito grande lá. E isso não é em relação ao recuperando. A relação 
dos recuperandos e agentes é até muito boa. Não vou dizer 1 00%, 
mas 80%. O medo deles é com a estabilidade. Eles não a têm." 

Como esse, a Comissão colheu outros depoimentos, que revelam 
precisamente a importãncia da estabilidade, merecendo destaque o 
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relato da situação na qual um Detetive recusou-se a obedecer à 
ordem de um Delegado, seu superior hierárquico, manifestadamente 
ilegal, que determinava a liberação para a saída de preso fora dos 
casos previstos em lei. 

Não obstante, para que a estabilidade do servidor cumpra a sua 
finalidade constitucional, deve estar acompanhada de outros 
mecanismos complementares: de um lado, o servidor deve ter ciência 
de que a prática de atos irregulares importa não apenas na 
responsabilidade administrativa, mas também na penal e na civil, 
sempre assegurado o direito de defesa. Nesse aspecto, 
surpreenderam a Comissão a morosidade e a benevolência do 
processo punitivo da Secretaria da Segurança Pública, mormente nos 
episódios de fuga de presos de lbirité e de Juiz de Fora. No primeiro 
caso, ainda que o fato tenha ganho notoriedade pelo programa "Linha 
Direta", da Rede Globo, passaram-se quase dois anos, e o inquérito 
não foi concluído, não se apurando as devidas responsabilidades. Em 
Juiz de Fora, dois Detetives facilitaram a fuga de quatro presos, que 
roubaram e destruíram um carro da polícia, além de colocarem, nessa 
noite, vidas de cidadãos em situação de perigo. Como conseqüência 
de ato tão grave, sofreram mera suspensão de 30 dias. 

A Secretária da Justiça reitera sucessivas vezes que a Corregedoria 
de sua Pasta vem desempenhando um importante trabalho, embora 
reconheça que o órgão não exista legalmente. Segundo a Secretária, 
"hoje, ela [a Corregedoria] existe até de uma maneira informal, porque 
estamos encaminhando à Casa um projeto de lei para fazer com que 
isso funcione" (depoimento, fls. 20). Ora, a administração pública 
pauta-se pelo principio da legalidade, não se admitindo a 
informalidade na ação administrativa, mormente de caráter punitivo. 
Urge a regularização mediante a remessa do mencionado projeto de 
lei, até mesmo para se assegurar a legalidade dos atos praticados. 

Ressalte-se, ainda, que, além do estímulo negativo para que o 
servidor não se envolva nas irregularidades, é fundamental o estímulo 
positivo, por meio de um plano de carreira, a partir do qual o servidor 
saiba que, se desempenhar bem as suas atribuições, terá uma 
melhoria gradual na remuneração. É oportuno lembrar a vigência do § 
1° do art. 77 da Lei n° 7.210, de junho de 1984, a chamada Lei de 
Execução Penal, que estabelece: 
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"Art. 77- ..................................... . 
§ 1°- O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão 

ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de 
formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em 
exercício." (Grifos nossos.) 

Para a melhoria do sistema penitenciário, é indispensável o 
preenchimento do quadro de funcionários com servidores 
concursados, enquadrados em plano de carreira e conscientes, por 
meio de cursos e exemplos, de que o envolvimento com a facilitação 
de fugas ou com outras irregularidades não compensa, em virtude não 
apenas das responsabilidades penal, civil e administrativa, mas 
notadamente dos valores éticos que devem nortear a ação do 
servidor. 

9 - Conclusões 
9.1 -Considerações gerais 
Ao iniciar o trabalho desta CPI, estávamos plenamente cõnscios da 

magnitude do problema enfrentado pelo sistema prisional não só em 
Minas Gerais, mas também em todo o território nacional. O 
desenvolver dos nossos trabalhos conferiu-nos o conhecimento de 
alguns problemas antes ignorados e o aprofundamento de outros já 
conhecidos, fornecendo-nos, ainda, uma visão mais apurada da 
situação dos estabelecimentos prisionais do Estado. 

Procuramos ter sempre em mente os limites de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Trata-se, em primeiro lugar, de uma 
Comissão temporária, com prazo certo de duração. Seus recursos 
materiais são escassos, e seu poder é precisamente circunscrito pelo 
texto constitucional e pela legislação federal que rege a matéria. Por 
isso mesmo, não tínhamos a pretensão de esgotar o assunto nem 
mesmo de dizer a palavra final sobre a questão. 

Nosso principal objetivo foi apurar as dimensões da crise e as 
principais irregularidades do sistema prisional mineiro, de modo a 
apresentar propostas e apontar caminhos que permitam solucionar os 
problemas detectados. Objetivamos, também, integrar a mobilização, 
que acontece em ãmbito nacional, por uma política prisional mais 
humana e mais eficiente. 

A nossa busca foi constante a fim de apresentar propostas 
legislativas que pudessem, de alguma forma, contribuir para o 



1216 
aprimoramento do sistema. Todavia, podemos afirmar, de 
antemão, que a maior parte das distorções por nós constatadas 
devem-se muito mais ao total descumprimento da legislação em vigor 
do que à necessidade da edição de novas normas para regular a 
execução penal em nosso Estado. 

É certo que muitos dos problemas detectados têm origem histórico-
culturais e que outros estão afetos à competência legislativa e 
administrativa da União, ente ao qual a Constituição Federal conferiu 
a competência privativa para legislar sobre direito penal e processual 
penal. 

Temos pleno conhecimento de que a falta de investimentos que 
durante décadas perpetuou na área de segurança pública, que 
engloba o sistema prisional, e a preterição dessa área em face de 
outras, tidas como prioridades em governos anteriores, são pedras 
angulares para a atual crise. 

É necessário salientar que, embora os trabalhos da Comissão 
tenham revelado as mazelas e as deficiências do sistema prisional 
mineiro, também foram importante instrumento para ressaltar a 
relevãncia de algumas ações empreendedoras realizadas nessa área. 

Nesse sentido, há que se apontar que a Secretaria da Justiça e de 
Direitos Humanos - SEJDH - deu grandes passos na busca de um 
modelo mais humano para a recuperação do sentenciado. Por meio 
da adoção de uma política diferenciada para a recuperação dos 
presos, a SEJDH aboliu métodos violentos, recorrentes no antigo 
sistema, e vem-se empenhando no desenvolvimento de ações 
voltadas para a educação, a produção, a qualificação e a reintegração 
do preso ao mercado de trabalho. A adoção dessa filosofia pode ser 
sentida notadamente por meio do Programa PERSPectiva, que 
desenvolve inúmeras ações buscando a humanização da pena e a 
reaproximação do sentenciado com a sociedade. 

A crítica à qual determinadas instituições foram submetidas neste 
relatório tem a finalidade de iniciar um processo de redefinição de 
suas missões e de reorganização de suas estruturas, por meio da 
reflexão de seus gestores e servidores. Esta Comissão acredita que 
os órgãos integrantes do Poder Executivo, cuja atuação foi tema 
central das atividades investigativas, a par deste relatório, identificarão 
instrumentos para a formulação de políticas que conduzam ao 
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pleno exercício de suas ações. 
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Esperamos, ainda, que os indícios de irregularidades colhidos a 
partir das investigações possam servir como instrumento auxiliar na 
atuação do Ministério Público Estadual para as apurações 
complementares que se fizerem necessárias e no oferecimento de 
denúncia contra as pessoas cujas condutas forem consideradas por 
aquele órgão atos ilícitos ou de improbidade administrativa. 

Por fim, não podemos deixar de mencionar que a luta desta Casa 
para o aprimoramento do sistema prisional mineiro não se encerra 
com a publicação deste relatório. As constantes ações que, ao longo 
de anos, vêm sendo desenvolvidas por este parlamento são 
exemplares e serviram, em muitos momentos, como subsídio para os 
nossos trabalhos. Entre elas, merecem destaque a permanente 
atuação da Comissão de Direitos Humanos, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito do Sistema Penitenciário, constituída em 1997, bem como 
a atuação legiferante, que foi fundamental para o equacionamento de 
questões da maior relevãncia. 

Muitas foram as dificuldades encontradas por esta Comissão em 
obter informações precisas dos depoentes, devido à lei do silêncio que 
parece ter-se instalado entre detentos e servidores do sistema 
prisional. Em algumas situações, detectamos o medo de uns de sofrer 
represálias por parte de grupos criminosos organizados. Em outras 
situações, constatamos o temor, por parte dos servidores, de perder o 
emprego, devido a alguma revelação comprometedora. Por este 
motivo, grande parte das testemunhas foram ouvidas em reunião 
secreta, de modo que, protegidas, pudessem contribuir para o 
resultado final desta CPI. Entretanto, essa cautela não foi suficiente 
para vencer o medo que imperou, ficando sem respostas muitas 
questões formuladas pela Comissão. 

9.2- Considerações específicas 
No curso dos trabalhos, a Comissão deteve-se na apuração de 

alguns problemas específicos sobre os quais passamos a emitir as 
conclusões a que chegamos. 

Ficou claro que a falta de integração entre os diversos órgãos que 
compõem o sistema de execução penal em nosso Estado é 
responsável por muitas das mazelas existentes. Nesse passo, é 
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importante destacar que a Lei de Execução Penal cuidou de 
estabelecer um arcabouço de órgãos capazes de desempenhar uma 
política de execução penal consistente e eficaz, traçando, de forma 
clara e sistêmica, as competências dos órgãos executivos, consultivos 
e fiscalizatórios. O que se constatou é que tais órgãos não vêm 
desenvolvendo suas atribuições da forma como reza a lei. 

Uma das questões que se apresentou com maior clareza para a CPI 
é a tensão permanente em que vivem os inúmeros atores que 
interagem por intermédio da ação dos órgãos da execução penal. Eles 
tentam estabelecer o melhor arranjo possível, mas dentro de um arco 
de visão extremamente limitado. O aparelho da execução penal 
funciona, então, movido por estratégias conflitantes, em que, por 
exemplo, o interesse do Juízo da Execução não coincide com o da 
direção do estabelecimento penal, que, por sua vez, não está de 
acordo com as diretrizes do Conselho de Política Criminal. Vimos que 
a lei presume condições ideais que não encontram apoio nas 
estruturas sociais existentes, e, em vez de seguir a abstração da lei, o 
agente opta por obedecer às imposições da lógica estrutural, caindo, 
algumas vezes, na ilegalidade. 

A falta de integração entre as políticas adotadas pelas Secretarias 
da Justiça e da Segurança Pública na guarda dos presos é visível. 
Ainda que a guarda dos presos seja competência da Secretaria da 
Justiça, na prática as duas Pastas vêm desempenhando tal função. 
Todavia, a execução dessa política se efetua de forma totalmente 
desassociada. O mesmo pôde ser notado quanto à atuação das 
Polícias Civil e Militar, que devem atuar de forma conjunta em 
algumas ações do sistema penitenciário, como a escolta de presos e a 
guarda externa dos presídios. Estudos realizados pela Assembléia 
Legislativa em parceria com a Fundação João Pinheiro, no primeiro 
semestre deste ano, junto aos órgãos de segurança, demonstram que 
a falta de integração é um dos grandes entraves ao funcionamento 
das instituições, uma vez que não há troca de informações nem 
atuação conjunta, e, o que é mais grave, em muitos casos ocorre 
duplicidade de ações. 

E paradoxal a situação constatada pela CPI no que se refere à 
comunicação no sistema prisional. Por um lado, é evidente a 
deficiência na comunicação entre os órgãos do Poder Executivo 
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responsáveis pela execução penal. Os órgãos centrais não têm 
conhecimento efetivo do que se passa nos presídios, o que propicia 
aos dirigentes crer que vai tudo muito bem, que Minas poderia ser 
considerada um modelo de eficiência em termos de sistema prisional. 
Por outro lado, a capacidade de comunicação dos presos é 
surpreendente e não apenas para o gerenciamento de seus negócios 
ilegais. Relatos diversos revelam que, não raras vezes, os presos 
ficam sabendo de véspera a programação de "batidas" nas 
penitenciárias, o que lhes possibilita esconder drogas, armas e 
celulares. Neste caso, fica patente a participação de agentes públicos 
no fornecimento da informação. 

No tocante às inúmeras rebeliões que vêm-se proliferando ern 
nossas cadeias e penitenciárias, a CPI constatou que a superlotação 
dos estabelecimentos prisionais do Estado e a falta de uma infra-
estrutura física adequada ao acondicionamento dos presos, 
notadamente dos estabelecimentos vinculados à Secretaria de Estado 
da Segurança Pública, apresentam-se como as principais causas para 
a deflagração desses movimentos reivindicatórios. 

Mais uma vez, salientamos que tal situação vem-se consumando a 
despeito de a legislação determinar que o espaço mínimo destinado 
ao preso não deve ser inferior a seis metros quadrados. 

Ademais, a falta de condições seguras de trabalho para os 
servidores da área administrativa das penitenciárias os coloca reféns 
dos presos, facilitando a ocorrência de rebeliões. 

O atendimento médico precário ou inexistente, a deficiência na 
assistência jurídica e a demora na análise dos processos de 
progressão de regime são também causas recorrentes de 
reivindicações nas rebeliões. Nesse sentido, o ex-Advogado da 
Penitenciária José Maria Alkmim, Sr. Paulo Valério Notini Cançado, 
denunciou que pedidos de benefícios para determinados presos, 
formulados por advogados da Penitenciária, que deveriam ser 
encaminhados para o Fórum, são, constantemente, "engavetados" ao 
passar pelo protocolo da penitenciárias9 

Constatou-se também que a política de transferência de grupos 
inteiros de presos rebelados de uma penitenciária para outra vem 
trazendo conseqüências extremamente maléficas para o sistema. 
Essa política propicia um rodízio de presos, e facilita a troca de 
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informações entre detentos de diversas penitenciárias. Esses 
grupos transferidos, compostos em sua maioria por lideranças 
negativas, isolam-se do restante dos internos e se articulam para 
promover novos resgates e evasões. Em cada novo movimento, 
maiores são as exigências feitas à Secretaria para que ele possa ser 
contido. Esse ciclo vicioso não só fortalece o poder desses grupos, 
como também coloca em xeque o poder público, fragilizando, cada 
vez mais, a direção dos estabelecimentos. 

Acrescente-se que a manutenção de presos sentenciados, que 
deveriam estar cumprindo pena em estabelecimentos penitenciários 
adequados à execução de sua pena e à sua ressocialização, nas 
cadeias públicas vinculadas à Secretaria da Segurança Pública, é 
causa evidente de fugas e de movimentos rebelatórios. 

Os fatos relatados nos levam à constatação de que a maior parte 
das reivindicações que culminam nas rebeliões dos presos encontram 
respaldo jurídico na própria Lei de Execução Penal. 

Em que pese às dificuldades orçamentárias alegadas para se 
solucionar a questão da transferência desses presos, o desrespeito à 
legislação estadual é flagrante. A Lei no 12.985, de 1998, que 
estabelecia o prazo de dois anos para que todos os presos, 
provisórios ou sentenciados, que se encontrassem nas unidades 
policiais na data de sua publicação fossem transferidos para os 
estabelecimentos penais da estrutura da Secretaria da Justiça, não foi 
cumprida. Em virtude disso, a Assembléia editou a Lei no 13.720, de 
2000, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Direitos 
Humanos, que estabeleceu um cronograma contendo metas e prazos 
para que as transferências fossem efetuadas. Esta lei também vem 
sendo desrespeitada. 

É fundamental que se tomem medidas imediatas quanto à 
transferência dos presos, tanto a fim de não permitir que sentenciados 
permaneçam nas cadeias públicas, com aqueles que ainda aguardam 
condenação da justiça, quanto a fim de que aqueles detentos tidos 
como irrecuperáveis fiquem isolados daqueles com possibilidade de 
recuperação. 

Ficou também notória para a Comissão a insustentabilidade dos 
modelos penitenciários adotados nas Penitenciárias José Maria 
Alkimin e Nelson Hungria, com capacidade para mais de 600 
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recuperandos. Essas penitenciárias vêm funcionando muito mais 
como escolas do cr"1me do que como estabelec·1mentos para 
ressocialização. As circunstâncias que permitem que traficantes 
"poderosos" dividam o mesmo espaço com detentos que cometeram 
crimes mais brandos dificulta, sobremaneira, o processo de 
recuperação destes últimos. A própria concepção do modelo desses 
estabelecimentos se mostrou totalmente incompatível com uma 
política eficaz de recuperação do preso. 

No tocante aos elevados índices de fugas que vêm sendo 
registrados no sistema prisional do Estado, os números oficiais falam 
por si. Nesse aspecto, a CPI constatou a execução de uma política 
omissa e benevolente levada a cabo pela SEJDH. As constantes 
fugas ocorridas no regime semi-aberto da Penitenciária José Maria 
Alkmim, flagradas mais de uma vez pela imprensa mineira, por meio 
de imagens inequívocas, e já há muito tempo denunciadas pelo 
Ministério Público, são exemplo preciso do descontrole da situação 
por parte do poder público. 

Em todos os casos específicos de fugas investigados pela CPI, 
constatou-se a participação direta de servidores ou a omissão da 
direção e dos servidores com relação a tais ocorrências. Registre-se 
que, nesses casos, a omissão se mostra mais danosa que a ação 
efetiva, pois nesta é possível apurar as responsabilidades e aplicar as 
devidas sanções, ao passo que, em caso de omissão, as verdadeiras 
culpas são ocultadas, criando-se um clima de conformidade e de 
inevitabilidade da situação. 

Verificou-se, ainda, serem causas diretas da ocorrência de fugas 
facilitadas a deficiência do número de servidores em determinadas 
áreas da penitenciárias ou cadeias e a falta de capacitação desses 
para lidar com tais ocorrências. Além disso, as recorrentes 
necessidades de deslocamento de presos para fora dos presídios em 
virtude da falta de um serviço médico dentário interno adequado, 
como determina a Lei de Execução Penal, propiciam fugas e resgates. 
Essa situação se agrava na medida em que as escoltas estão sendo 
realizadas por agentes de segurança que, por força da lei, não podem 
andar armados. 

Há ainda que se constatar que a ineficiência do Estado no controle 
de evasões do sistema prisional gera muito mais do que a frustração 
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dos objetivos colimados pela Lei de Execução Penal; configura 
também um atentado contra o próprio Estado democrático de direito. 
Essa situação traz conseqüências as mais nefastas para a sociedade, 
entre as quais, a anulação do trabalho da Justiça Criminal, o 
descrédito das Polícias Civil e Militar, bem como a propagação do 
sentimento de impunidade que grassa em nossa sociedade. Uma vez 
que o Estado, ao qual incumbe gerenciar o sistema penitenciário, 
permite que o condenado constantemente empreenda fugas, 
transforma aquele cidadão tutelado em indivíduo clandestino de sua 
própria sociedade, o que irá resultar no seu retorno à delinqüência e 
na total falta de segurança para a população. 60 

Merece destaque o ineficaz desempenho dos sistemas de 
corregedoria, tanto o vinculado à Secretaria da Justiça quanto o 
vinculado à Pasta da Segurança Pública, na punição de servidores 
envolvidos com a facilitação de fugas. Em diversos casos, deparamos 
com a falta da sindicância administrativa ou com penas que não 
refletem uma postura punitiva exemplar. 

Ademais, a fragilidade do vínculo contratual de alguns agentes 
penitenciários com o Estado representa um dos males do sistema, o 
que foi constatado em diversas ocasiões. Com efeito, a política de 
contratação de pessoal levada a cabo pela Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos por meio de contratos administrativos 
se vem mostrando um instrumento contrário à ordem do sistema 
prisional do Estado. 

Tais contratações, a título precário, não permitem que os servidores 
do sistema prisional desenvolvam a contento as suas funções, 
tornando-se reféns tanto da direção dos estabelecimentos quanto dos 
presos, devido à fragilidade do vínculo que mantêm com o Estado. 
Dessa forma, não se podem voltar contra nenhum ato ilegal ou 
inoportuno da Secretaria da Justiça, pois terão seus contratos 
encerrados. E, da mesma forma, sentem-se ameaçados pelos 
internos, tanto por medo de movimentos desordeiros ou de serem 
feitos reféns quanto por medo de represálias de seus familiares. Cria-
se, de certa forma, uma política de "mordaça", que obstaculiza a 
denunciação de irregularidades do sistema, para a preservação de 
cargos. 

Essa política de contratação, além de violar frontalmente a 
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Constituição da República, que exige, em seu art. 37, 11, que a 
contratação de servidores seja precedida de concurso público, 
contraria a própria lógica da política de pessoal traçada pelas Leis de 
Execução Penal, que preceitua uma carreira voltada para a formação 
e o desenvolvimento do servidor. 

Vale ressaltar que essa prática já foi censurada e condenada pela 
Terceira Turma do Tribunal de Contas deste Estado, no Processo 
Administrativo no 442.377. 

No que toca à participação de membros do Poder Judiciário e do 
Ministério Público nas mazelas do sistema, a CPI procurou obter 
informações que pudessem subsidiar o seu convencimento a respeito 
da questão; todavia não encontramos, em nenhum depoimento, 
indícios do envolvimento de Juízes e Promotores com grupos 
criminosos ou outras irregularidades. No que concerne especialmente 
à atuação do Judiciário na Comarca de Ribeirão das Neves, a 
Secretária da Justiça foi bem explícita ao afirmar perante a Comissão: 
"Com a chegada da Juíza a Ribeirão das Neves, a cidade, pela 
primeira vez, sentiu a força do Poder Judiciário sério e trabalhador. 
Presenciamos uma parceria. Entendemos que o Ministério Público e a 
magistratura têm de ser parceiros."61 Tal declaração nos leva mais 
uma vez à constatação da necessidade de uma atuação integrada 
entre membros dos Poderes Executivo e Judiciário e também do 
Ministério Público na política de execução penal. 

Um outro fato que chamou a atenção da CPI diz respeito a uma 
reunião realizada pelo Promotor Público da Comarca de Ribeirão das 
Neves, na qual foi proposta a flexibilização da pena de 50 
recuperandos, do regime fechado para o semi-aberto. Levando-se em 
conta o depoimento do Cap. José Nilson Soares62 , ex-Diretor da 
PJMA, prestado a esta Comissão, percebe-se que a falta de critérios 
na concessão desse benefício criou expectativas entre os detentos, o 
que poderia, além de configurar um ato ilícito, ter causado indisciplina 
no estabelecimento; contudo, pelo mesmo depoimento, constata-se 
que tal flexibilização não foi concretizada da forma sugerida pelo 
Promotor. 

Outra conclusão a que chegamos se refere à omissão da diretoria 
dos estabelecimentos prisionais quanto ao uso de aparelhos celulares, 
bem como de telefones públicos e outros aparelhos eletrônicos dentro 
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das penitenciárias. 

A entrada de drogas e o seu comércio ilegal dentro das 
penitenciárias ficaram notórios para a Comissão. No caso da 
Penitenciária José Maria Alkmim, a polícia chegou a prender um de 
seus Diretores, o Cap. José Nilson Soares, devido à presença de 
fortes indícios de seu envolvimento com o tráfico de drogas e omissão 
no uso de aparelhos celulares. É também exemplar nessa questão a 
facilidade encontrada por detentos, como "Regerão" e outros, tidos 
como líderes do tráfico no Estado, em conseguir celulares dentro das 
penitenciárias. Fatos como esse nos levam à constatação da 
conivência do sistema com tais práticas. 

Aliás, o crescimento do tráfico de drogas no Estado e, mais 
especificamente, de suas ramificações dentro das penitenciárias pode 
certamente ser apontado como um fator condicionante para a situação 
percebida, apresentando-se como um dos maiores desafios a serem 
enfrentados pelo nosso sistema prisional. 

Por fim, é importante salientar, no que respeita às irregularidades 
praticadas pelos servidores públicos, que a corrupção na 
administração pública tem raízes histórico-culturais, ocorre em âmbito 
nacional e em quase todas as áreas da atuação do Estado. Não se 
pode deixar de reconhecer a fragilidade do Estado diante de desvios 
comportamentais por parte do seu quadro funcional. Banir totalmente 
tais práticas de nossa administração é um desafio quase impossível; 
contudo não se pode perder de vista que estamos tratando de uma 
das funções precípuas do Estado, que é a garantia da ordem e da 
segurança pública. Dessa forma, é de esperar que o Estado se cerque 
de meios capazes de controlar, de forma mais eficaz, a atuação do 
pessoal envolvido com o sistema prisional, visando a coibir tais 
práticas, que estão a cada dia se tornando mais corriqueiras. A falta 
de punição em determinados casos ou a aplicabilidade de penas 
ínfimas são, certamente, um incentivo à ocorrência dessas práticas, 
demonstrando que, em alguns casos, nem há que se falar na edição 
de novas leis para regular a matéria, mas, simplesmente, na aplicação 
contundente e eficaz do ordenamento jurídico em vigor. 

9.3- Recomendações 
Como propostas legislativas no âmbito estadual, recomendamos a 

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 87, de 2002, que 
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estabelece que a Policia Civil, a Policia Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar e a Subsecretaria da Justiça e de Direitos Humanos 
comporão o Sistema Estadual de Defesa Social, subordinado ao 
Governador do Estado, com atuação integrada, sob a coordenação de 
uma única Secretaria de Estado. Nos termos dessa proposta, a esta 
Secretaria única estará subordinado também o sistema prisional do 
Estado. Consideramos a aprovação dessa proposta de emenda à 
Constituição Estadual um passo importante no processo de unificação 
das Polícias, matéria em tramitação no Congresso Nacional. 

Já no âmbito federal, recomendamos a mobilização da bancada 
mineira para a aprovação dos seguintes projetos de lei, que estão em 
tramitação no Congresso Nacional: 

a) Projeto de Lei no 5.073, de 2001, que altera dispositivos da Lei no 
7.210, de 1984, que institui a Lei de Execução Penal e o Código de 
Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689, de 1941 ). Este projeto cria o 
regime disciplinar diferenciado para presos que estejam em regime 
fechado e tenham cometido falta grave equivalente a crime dolciso, e 
determina que os interrogatórios dos acusados presos sejam 
realizados nos estabelecimentos penitenciários em que estejam 
recolhidos. 

b) Projeto de Lei n° 5.075, de 2001, que altera 155 pontos da Lei n° 
7.210, de 1984, que institui a Lei de Execução Penal, adequando tal 
legislação às mudanças propostas para a Parte Geral do Código 
Penal, a fim de manter a coerência necessária entre duas futuras leis. 

Recomendamos ainda ao Poder Executivo Estadual: 
a) a priorização do processo de transferência dos presos das 

cadeias para as penitenciárias nos termos da Lei no 13.720, de 2000, 
que estabelece um cronograma de metas a ser cumprido; 

b) a adequação da construção das novas penitenciárias aos ditames 
da legislação estadual, notadamente à Lei Estadual n° 13.720, de 
2000, que veda a construção de qualquer estabelecimento penal com 
capacidade para mais de 170 presos; 

c) o fim do pernoite de menores, filhos de detentos, nas 
penitenciárias do Estado, conforme previsto no Programa 
PERSpectiva, da Secretaria da Justiça, por considerarmos que tal 
permissão coloca em risco a integridade física e moral dessas 
crianças, diante do que foi denunciado. 



d) a retirada imediata dos telefones públicos instalados na 
Penitenciária José Maria Alkmim. 

9.4 - Propostas 
9.4.1 - Propostas de natureza administrativa 
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Em primeiro lugar, visando a minimizar o alto índice de fugas 
registradas, propomos a adoção de programas semelhantes ao 
implantado em Juiz de Fora, onde foi instalada uma enfermaria 
penitenciária, coordenada pelo Ministério Público e pelo Poder 
Judiciário e custeada pela sociedade civil, evitando a necessidade de 
deslocamento do detento para atendimento médico e odontológico. 

Como segunda proposta, apresentamos a sugestão de que 
Secretaria da Justiça reforce a política de revistas nas penitenciárias, 
submetendo, além disso, os servidores a revistas diárias, de modo a 
conter a entrada de drogas bem como de outros objetos não 
permitidos. 

Sugerimos ainda a realização de "batidas" constantes nos 
estabelecimentos prisionais, em ações conjuntas com a Polícia Militar, 
de forma a impedir a permanência de drogas e objetos ilegais dentro 
das celas, bem como de vistorias para verificar a execução de túneis 
para fugas. É mister, todavia, que tais "batidas" aconteçam sem que 
os detentos e, até mesmo, os Diretores tenham conhecimento prévio 
sobre elas. 

Ademais, a instalação de bloqueadores de celulares, dos quais já 
dispõem penitenciárias de segurança máxima nos Estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro, mostram-se como medida urgente para conter 
a comunicação entre os presos. 

A Comissão arrola, também, entre suas propostas ao Executivo 
Estadual, as seguintes: 

- a valorização da Corregedoria de Polícia Civil, a fim de retirar-lhe 
quaisquer entraves de ordem administrativa que impeçam ou 
dificultem investigações de irregularidades praticadas por seus 
servidores; 

- a regularização da Corregedoria vinculada à Secretaria da Justiça, 
órgão que tem atuado de maneira informal, sem a devida previsão 
legal, estendendo a ela os beneficios referidos no item anterior; 

- a regularização do quadro funcional da Secretaria da Justiça, por 
meio da realização de concurso público, bem como a estruturação e a 
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valorização da carreira de agente penitenciário; 

- a instituição de determinação legal para que o servidor que 
participar de facilitação de fuga seja punido por falta administrativa 
passível de demissão. 

Visando ainda a conter o aumento do comércio clandestino de 
drogas dentro das penitenciárias e, tendo em vista que uma das 
causas detectadas para o crescimento desse mal foi o grande número 
de internos viciados, propomos ao Poder Executivo a formulação de 
políticas estaduais de prevenção ao uso de drogas por parte dos 
internos, mediante: 

a) definição clara de metas, responsabilidades e competências; 
b) previsão orçamentária de dotação suficiente a sua 

implementação; 
c) treinamento dos servidores do sistema prisional para lidar com 

questões referentes ao uso de drogas. 
Reforçamos a ação, já proposta na CPI do Narcotráfico, de se 

incluir, entre as cârnaras existentes no Conselho Nacional de 
Entorpecentes - CONEN-, uma Câmara de Carceragem, para 
acompanhar o cumprimento da pena, com vistas à recuperação do 
preso. 

Propomos, por fim, seja encaminhada ao Executivo da União 
reivindicação objetivando sejam instituídas penitenciárias nacionais, 
construídas, mantidas e operadas pelo Governo Federal. 

9.4.2 - Propostas de medidas de natureza judicial 
A Comissão apurou indícios de práticas criminosas cometidas pelas 

pessoas constantes na relação a seguir. Algumas práticas evidenciam 
o envolvimento direto de servidores do sistema prisional com ações 
tipificadas como crime. Outras referem-se ao cometimento de crimes 
por detentos do sistema, notadamente o crime previsto no art. 157, § 
2°, incisos I, li e V do Código Penal, qual seja, empreender fugas. Já 
outras dizem respeito a omissões dos dirigentes do sistema, que não 
vêm observando a legislação no desempenho de suas funções 
públicas. Por isso, propõe seja este relatório encaminhado ao 
Ministério Público Estadual, com a recomendação de que sejam 
realizadas as averiguações complementares que se fizerem 
necessárias e seja, finalmente, oferecida denúncia contra tais 
pessoas. 
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Ressaltamos que, embora em alguns casos já tenha sido 

oferecida denúncia pelo Ministério Público, o que foi especificado no 
item deste relatório referente ao relato dos fatos investigados, 
arrolamos os nomes das pessoas envolvidas visando a chamar a 
atenção para sua apuração, bem como a propiciar a adoção de 
medidas administrativas cabíveis em cada situação. 

Propõe ainda esta Comissão que o relatório seja encaminhado ao 
Corregedor-Geral da Polícia Civil, bem como ao Corregedor-Geral da 
Secretaria da Justiça, para que sejam apuradas as denúncias e, se for 
o caso, aplicadas as respectivas penalidades administrativas contra os 
policiais e os demais servidores arrolados na relação que se segue. 

Propõe seja o relatório enviado à Corregedoria-Geral de Justiça e à 
Corregedoria do Ministério Público Estadual com vistas a se apurar a 
já mencionada afirmação da Secretária da Justiça de que, com a 
substituição da Juíza da Comarca de Ribeirão das Neves, "a cidade 
presenciou, pela primeira vez, a força do Poder Judiciário sério e 
trabalha dor". 

Solicita, ainda, seja enviada cópia deste relatório às seguintes 
autoridades: Governador do Estado, Secretária de Estado da Justiça e 
de Direitos Humanos, Secretário de Estado da Segurança Pública, 
Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Procurador-
Geral de Justiça; Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
Presidente do Conselho Penitenciário Estadual, Presidente do 
Conselho Estadual de Política Criminal, Ministro de Estado da Justiça, 
Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, 
Presidentes das Comissões de Segurança Pública e de Direitos 
Humanos desta Casa, Presidente do Conselho Superior de 
Magistratura do T JMG e Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

Relação 
a) No caso das fugas no regime semi-aberto da PJMA: 
1 - lsaac de Oliveira e Souza, Coronel da Polícia Militar de Minas 

Gerais e Diretor-Geral da PJMA. 
b) No caso da fuga do detento Bozó do CERESP de Juiz de Fora: 
2 - Marcelo José Morais Pinto, vulgo Bozó, detento atualmente 

internado na Penitenciária Nelson Hungria. 
c) No caso da fuga do detento Fabrício Luiz Magalhães da PJEC: 
3 - Sr. Denílson Crosato Alves, ex-Diretor da Penitenciária José 

--- - --------
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Edson Cavalieri; 

4 - Sr. Luiz Alexandre Veloso Botelho, ex-Vice-Diretor da 
Penitenciária José Edson Cavalieri; 

5 - Fabrício Luiz Magalhães, detento da Penitenciária José Edson 
Cavalieri; 

6 - Marcos de Oliveira, advogado da cidade de Juiz de Fora que 
teria intermediado o pagamento pela facilitação da fuga. 

d) No caso da fuga do detento Flávio Rodrigues dos Santos: 
7 - Sr. Luiz Alexandre Veloso Botelho, ex-Vice-Diretor da 

Penitenciária José Edson Cavalieri; 
8 - João Otaviano, agente penitenciário; 
9- Flávio Rodrigues dos Santos, detento da PJEC. 
e) No caso da fuga de quatro detentos do CERESP de Juiz de Fora: 
1 O- Aloísio Alves da Costa, Detetive de Polícia; 
11 - Carlos Alberto Lopes Vieira, Detetive de Polícia; 
12- Carlos Eduardo Vieira de Almeida, detento do CERESP; 
13- Diego Rodrigues Ascar, detento do CERESP; 
14- Antônio Pinto Payão, detento do CERESP. 
f) No caso da fuga do detento Marco Antônio da Penitenciária José 

Maria Alkmim: 
15 - Cap. José Nilson Soares, ex-Diretor de Segurança da PJMA; 
16- Marco Antônio Ribeiro dos Santos, detento da PJMA. 
g) No caso da fuga do detento Jaílson da Penitenciária José Maria 

Alkmim: 
17- Jaílson Alves de Oliveira, detento da PJMA; 
18- Cel. Carlos Roberto de Paula, ex-Diretor da PJMA; 
19- Wellington Rodrigues, agente de segurança da PJMA. 
h) No caso da fuga do detento Daniel Renan de lbirité: 
20 - Marco Aurélio dos Anjos, Delegado do 1 o Distrito de Polícia de 

lbirité; 
21 -Wilson Luiz Dias Gouveia, Diretor da Cadeia Pública de lbirité; 
22- Daniel Renan, detento da Cadeia Pública de lbirité. 
i) Nos casos de liberação irregular de saída de presos: 
23- Cap. José Nilson Soares, ex-Diretor da PJMA; 
24- Cel. Carlos Roberto de Paula, ex-Diretor da PJMA. 
Sala das Comissões, de dezembro de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Alberto 



Bejani, sub-relator. 
10- Anexos 
10.1 -Anexo I - Relação de documentos recebidos pela CPI 

12:10 

* - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 19/12/2002. 

1 - Diagnóstico da Situação Prisional no Estado de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, dez. 2001. 

2 - Diagnóstico da Situação Prisional no Estado de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, dez. 2001. 

3 - Diagnóstico da Situação Prisional no Estado de Minas Gerais. 
Dez. 2001, p. 16. 

4 - Diagnóstico da Situação Prisional no Estado de Minas Gerais. 
Dez.2001, p. 15 

5- Fonte: Controle Diário dos Presos, Coseg/SSP, de 21/9/2001. 
6 - Diagnóstico da Sistema Prisional no Estado de Minas Gerais. 

Dez. 2001. 
7 - PINTO, Celso de Magalhães. "Relatório Jurídico - O preso no 

contexto penitenciário". In: Sem it Censo Criminológico. Belo 
Horizonte: Dei Rey, 1998, p.193. 

8 - ALBERGARIA, Jason. Comentários à Lei de Execução Penal. 
Rio de Janeiro: Aide, 1987, p. 10. 

9- Neste sentido, verifique-se o depoimento da Exm.• Secretária de 
Estado da Justiça a esta CPI, em 19/03/02. 

1 O Dados do DEPEN dezembro de 2001. 
http://mj.gov.br/depen.htm 

11- FRANCO, Itamar. Mensagem à Assembléia Legislativa 2002. 
Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 2002, p. 215. 

12 - ASSIS, Ângela Prata Pacce de. Depoimento à CPI - Notas 
Taquigráficas. 

13- Dados do DEPEN. http://mj.gov.br/depen.htm 
14 - Havia, então, 138 vagas no sistema penitenciário, as quais, 

conforme depoimento do Diretor da SOP à CPI (23/04/02), constituem 
reserva técnica do sistema. 

15- Ver HC no 186.372-9, j. 01.06.2000. 
16 - A respeito ver diversas decisões judiciais do T JMG: Rec. Agr. 

n. 0 140.359/1, j. 06.05.1999; HC no 50.653/5, j. 07.11.1995; HC no 
70.717/4, j. 28.05.1996; HC n. 0 94.461/1, j. de 20.05.1997; HC 
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58.574/5, j. 07.11.1995; Ap. Cr. n. 0 153.524/4, j. 19.08.1999; Rec. 
Agr. n. 0 168.580/9, j. 04.05.2000. 

17- CARVALHO, Carmen Pinheiro de. "Relatório Criminológico", in 
Censo Criminológico. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p.217. 

18 - Miotto, A. B. "Curso de Direito Penitenciário". São Paulo: 
Saraiva, 1975, p. 97. 

19 - Ap. Cr. n° 104.436/1, j. 28/10/1997. 
20 - "Condenado que permaneceu durante mais de nove anos 

prestando serviços a um Coronel da Polícia Militar, autorizado pela 
direção da penitenciária". Rec. Agr. no 117.817/7, j. 27/8/1998. 

21 - Estima-se que a maioria das irregularidades, especialmente as 
de menor repercussão, não são comunicadas para fins de sindicância 
e aplicação de sanção. Das que são devidamente processadas, 
somente uma parte é realmente punida, não havendo correção. 

22 - Ver Decreto n. 0 33.351, de 4/2/92, que cria as Comissões 
Técnicas de Classificação. 

23- Albergaria, Jason Soares. "Comissão Técnica de Classificação", 
In "Revista de Criminologia e Política Criminal", v. 1, n. 1, jul/dez-1992, 
p. 23. 

24 - Albergaria, Jason Soares. "Comentários à Lei de Execução 
Penal". Rio de Janeiro. AI DE, 1987, p.21 O. 

25 - Pinto, Celso de Magalhães. "Relatório Jurídico - O preso no 
contexto penitenciário", "In" "Censo Criminológico". Belo Horizonte: 
Del Rey, 1998, p.188. 

26 - Lemgruber, Julita. O Sistema Penitenciário Brasileiro. "In": 
"Anais do Fórum de Debates: Criminalidade, Violência e Segurança 
Pública no Brasil" - Discussão sobre a base de dados e questões 
metodológicas. Universidade Cândido Mendes e Centro de Estudos 
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5.6- Portaria no 540, de 27/5/2002- Outorga de água do córrego 
Santarém - em vigor 

1 - Introdução 
As comissões especiais para proceder a estudo sobre determinada 

matéria de interesse público constituem instrumento de que se valem 
os parlamentares para a realização de sua missão fiscalizadora. 

São notórios os problemas gerados pela atividade minerária no 
Estado, como poluição ambiental, degradação do meio ambiente e de 
grandes áreas que não são recompostas ao fim da atuação das 
empresas, estrutura de fiscalização dos órgãos competentes incapaz 
de prevenir acidentes graves (como o ocorrido em junho de 2001, na 
Mineração Rio Verde, em Nova Lima, que levou à morte cinco 
funcionários da empresa) e, ainda, a enorme falta de planejamento e 
interesse do Governo pelo setor. A sociedade há muito exige uma 
tomada de posição de seus representantes. 

É inconcebível que em um Estado onde aproximadamente 500 dos 
853 municípios tem alguma atividade minerária destine aos órgãos 
ambientais responsáveis pelo licenciamento e pela fiscalização da 
atividade somente 0,51% do seu orçamento. Se não bastasse esse 
ínfimo valor, em 2001 foi gasto efetivamente somente 0,27% do total 
orçado, o que representa apenas 52,94% do previsto inicialmente. 
Esses dados foram extraídos do relatório enviado pelo próprio 
Executivo, com o orçamento planejado e executado para o ano de 
2001. 

2 - Objetivos, composição e prazo de funcionamento 
A requerimento do Deputado lrani Barbosa, instalou-se, em 

1°/8/2002, a Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Apurar 
Denúncias de Irregularidades nas Atividades da Empresa Samarco 
Minerações S.A. 

Compuseram a Comissão, como membros efetivos, os Deputados 
João Paulo, Presidente; Alencar da Silveira, Vice-Presidente; lrani 
Barbosa, relator; Adelmo Carneiro Leão e Luiz Fernando Faria e, 
como suplentes, os Deputados Dinis Pinheiro, Marcelo Gonçalves, 
lvair Nogueira, Maria José Haueisen e Gil Pereira. 

A Comissão iniciou seus trabalhos em 14/8/2002, com a eleição do 
Presidente, do Vice-Presidente e do relator. Em 11/9/2002 os 
trabalhos foram suspensos, por solicitação da própria Comissão, em 



virtude das eleições que se avizinhavam. Os trabalhos foram 
retomados em 16/10/2002. Em 31/10/2002 a Comissão solicitou 
prorrogação do prazo de seu funcionamento por 30 dias, o que teve 
início em 5/11/2002. Em 5/12/2002 foi solicitada nova prorrogação de 
30 dias, o que também foi autorizado por acordo de Líderes em 
Plenário. 

As irregularidades alegadas no requerimento que solicitou a 
instalação da Comissão foram: 

1 - A empresa estaria industrializando minério de ferro e 
transformando-o em "pellet" ao transportá-lo em mineroduto com 
origem na mina do Germano, em Mariana, tendo como destino o porto 
de Ponta Ubu, no Espírito Santo, sem, com isso, recolher para Minas 
os impostos sobre o transporte e a industrialização; 

2 - a água utilizada no transporte do minério pelo mineroduto é 
desviada de um córrego mineiro e, após ter chegado ao destino e ter o 
minério sido decantado, é tratada e reutilizada para abastecimento de 
municípios do Espírito Santo, sem que se pague ao Estado de Minas 
por seu uso; 

3 - o decreto federal da concessão de exploração do mineroduto e o 
decreto estadual que permite a utilização do potencial hídrico do 
Estado encontram-se revogados. 

Essas denúncias foram encaminhadas ao Deputado lrani Barbosa 
pela Associação Mineira de Usuários de Água e Esgoto- AMUAE. 

3- Trabalhos realizados 
Foram realizadas quatro reuniões ordinárias, duas extraordinárias e 

uma visita técnica. 
Reunião de 14/8/2002 - Eleição do Presidente, do Vice-Presidente e 

do relator e aprovação de dois requerimentos: um solicitando a 
realização de visita técnica à sede da mineradora, em Mariana, para 
obter esclarecimentos junto a sua diretoria, e outro solicitando que 
sejam convidados os Secretários de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e da Fazenda para prestarem 
esclarecimentos sobre a possível degradação ambiental provocada 
pela empresa e sobre o não-recolhimento de ICMS. 

Reunião de 21/8/2002 - Foram debatidos alguns aspectos da 
atividade minerária no Estado. 

Reunião de 28/8/2002 - Nessa reunião foram ouvidos o Sr. João 
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Alberto Vizzotto, representante do Secretário da Fazenda, os Srs. 
Willer Hudson Pós, Presidente da FEAM e Diretor-Geral do IGAM, e 
Everton Andrade, Técnico da FEAM, ambos representando o 
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e o Sr. 
Marco Aurélio Carone, representante da AMUAE. O Deputado lrani 
Barbosa apresentou requerimento no sentido de que fosse enviada 
pelo IGAM à Comissão documentação relativa ao licenciamento 
ambiental da SAMARCO, inclusive quanto à outorga para utilização de 
águas para o mineroduto, no Município de Mariana, bem como os 
estudos sobre os impactos que possam ocorrer após o término dos 
trabalhos da mineração, com relação ao retorno das águas ao leito do 
rio Santarém. 

O representante da Secretaria da Fazenda informou que a empresa 
SAMARCO não sonega ICMS, uma vez que a Lei Kandir, como é 
conhecida a Lei Complementar no 87, de 13/9/96, isenta de impostos 
os produtos destinados à exportação, sejam eles produtos primários 
ou industrializados semi-elaborados, ou mesmo serviços. O 
representante da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Sr. Willer Pós, afirmou que a empresa está 
completamente regular quanto aos aspectos de licenciamento 
ambiental da mina e do mineroduto; e todo o processo de extração e 
captação de água está outorgado, conforme podemos depreender, a 
seguir, de suas palavras: "Como Presidente da FEAM e como Diretor-
Geral do IGAM, quero dizer que, sob o ponto de vista de 
licenciamento ambiental, nada consta contra a empresa, que se 
encontra licenciada. O mineroduto é licenciado e todo o processo de 
extração e captação de água encontra-se outorgado". 

Afirmou ainda: "Na verdade, existe toda uma lista de condicionantes. 
Uma vez licenciado um empreendimento, criam-se condicionantes do 
tipo monitoramento, a empresa é obrigada a apresentar à FEAM essa 
lista de condicionantes que são cumpridos por um determinado tempo. 
Posso dizer que todos estão sendo cumpridos". 

O Sr. Marco Aurélio Carone, representante da AMUAE, convidado a 
prestar esclarecimentos das denúncias de irregularidade nas 
atividades da SAMARCO apresentadas pela entidade ao Deputado 
lrani Barbosa, afirmou que: "existe enorme indignação: uma empresa 
desviou um rio de Minas até ao Espfrito Santo e carreou o nosso 



12:17 
mmeno. A Secretaria da Fazenda defendeu, nesta Casa, a tese 
de que todo produto de exportação está isento. A SAMARCO coloca o 
minério britado no mineroduto e o transforma em "pellet". O minério 
sai em "pellet" no Espírito Santo. O ''pellet" é exportado. Existem os 
processos de transporte com a água e de industrialização dentro do 
mineroduto. Tudo isso com concessões reforçadas por portarias feitas 
em gabinetes, só Deus sabe a que custo e por que, totalmente fora do 
que diz a lei das concessões. É uma das maiores evasões fiscais do 
Estado. O produto de exportação é isento. Mas o que está sendo 
transportado é o minério e o que está sendo exportado é o ''pellet". 
Qualquer outra mineradora é tributada. E mais: o decreto do ex-
Presidente Collor, que revogou o decreto de lavra, também revogou o 
decreto de criação do próprio mineroduto. 

A assessoria da FEAM deveria ter pesquisado, a fim de verificar se o 
decreto de lavra da SAMARCO estava em vigor. Vou encaminhar a 
esta Casa a cópia das concessões. A primeira foi feita no Governo 
Francelino Pereira, com uma quantidade insuficiente. Logo depois, foi 
feito novo decreto de concessão, que já está vencido e que foi 
renovado. 

Ficamos assustados com esta Assembléia Legislativa, pois as 
empresas públicas não passam nenhuma autorização. Agora os 
institutos também se sentem no direito de outorgar a concessão. O 
instituto, na hierarquia dos Poderes dentro do Estado, está em quarto 
lugar. Não é nem mesmo Secretaria. 

Lamento o fato de idéias tão boas como as do JGAM e as da FEAM 
serem utilizadas apenas como biombo para favorecerem grupos 
econômicos. O decreto de lavra foi revogado. Qualquer minerador que 
tem seu decreto de lavra revogado encerra a mineradora. 

Depois do Collor para cá, eles continuam funcionando. Gostaria de 
dizer que realmente a questão das portarias, se existem, foram feitas 
totalmente desassociadas da lei das concessões, mesmo porque o 
mineroduto é uma concessão e, obviamente, teria que passar por uma 
concorrência pública. Após a concessão, deve-se fazer a licitação. 

Por isso, ficamos indignados quando pessoas estudadas, que têm 
uma assessoria, que ganham bem dos cofres públicos, vêm aqui para 
sustentar uma tese que, na verdade, é uma farsa. Não interessa se 
essa farsa está emoldurada de uma aparente realidade jurídica, de 
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portaria, etc., pois sabemos que não pode". 

O Deputado lrani Barbosa fez, ainda, requerimentos em que solicita 
que as Secretarias da Fazenda e de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, a Procuradoria-Geral de Justiça, o 
DNPM e o IBAMA indiquem representantes para a visita que esta 
Comissão fará à sede da empresa SAMARCO em Mariana, no dia 4 
de setembro. 

Visita Técnica à SAMARCO em 4/9/2002 - A requerimento do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, Vice-Presidente da Comissão, 
realizou-se uma visita às instalações da Mineradora SAMARCO, 
situadas no Município de Mariana, com o objetivo de verificar "in loco" 
a situação da empresa. 

Além dos Deputados João Paulo e lrani Barbosa, respectivamente 
Presidente e relator da Comissão, participaram da visita os seguintes 
convidados: 

- João Alberto Vizzoto, representante da Secretaria de Estado da 
Fazenda; 

- Ubaldina da Costa e Noel Aquino Schitti, analistas ambientais do 
IBAMA -Superintendência de Minas Gerais; 

- Everton Andrade, técnico da Divisão de Extração de Minerais 
Metálicos da FEAM; 

- Leonardo Mitre, técnico da Divisão de Cadastramento do IGAM; 
- André Naves Alves, Consultor da Gerência de Consultoria 

Temática da ALEMG; 
- Milton Rodrigues, Consultor da Gerência de Consultoria Temática 

da ALEMG; 
- Marco Aurélio Carone, assessor do Deputado lrani Barbosa. 
A Comissão foi recebida na empresa pelo Gerente-Geral de 

Operação da Mina do Germano, Sr. Júlio Tizon, acompanhado de 
assessores responsáveis pelos setores jurídico, de mineração, de 
meio ambiente, de saúde e de segurança no trabalho. 

Inicialmente, foi exibido um filme institucional da SAMARCO com 
informações sobre o histórico e a composição acionária da empresa, e 
foram, também, abordados os diversos processos envolvidos na 
mineração do ferro, desde a extração e beneficiamento do minério nas 
minas da Alegria e do Germano, em Mariana, até a pelotização feita 
na usina de Ponta Ubu, situada no Estado do Espírito Santo, de onde 
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o produto final é exportado para vários países. 

Na seqüência da visita, foram percorridas as instalações da Unidade 
de Beneficiamento do Germano, onde o minério de ferro é peneirado, 
moído e concentrado. No mesmo local, o minério concentrado é 
misturado com água para dar inicio ao seu transporte em um 
mineroduto com 396km de extensão até a Unidade de Ponta Ubu, 
localizada no litoral do Espírito Santo. Na Unidade de Ponta Ubu, o 
minério é submetido ao processo de pelotização e embarcado em 
navios para exportação. 

Por último, visitou-se uma das frentes de lavra da Mina da Alegria e 
a captação de água em uma pequena barragem construída no rio 
Piracicaba. 

Dentre as diversas informações repassadas pelo corpo técnico-
gerencial da SAMARCO, citamos: 

- o inicio das atividades de mineração da Samarco em Mariana 
ocorreu no ano de 1977; 

- os acionistas atuais da Samarco são a Companhia Vale do Rio 
Doce e a empresa australiana BHP Billiton, cada uma com 50% das 
ações; 

- a extração de minério de ferro é da ordem de 24 milhões de 
toneladas por ano; 

- a produção de minério de ferro pelotizado é da ordem de 12 
milhões de toneladas por ano; 

- a Samarco é a segunda maior exportadora de minério de ferro 
pelotizado do mundo; 

- a Samarco detém concessão de lavra em conformidade com a 
legislação; 

- as captações de água utilizadas na mineração têm suas 
respectivas outorgas; 

- a empresa tem os devidos licenciamentos ambientais para as suas 
atividades; 

- de acordo com a legislação atual, o ICMS e o IPI não incidem 
sobre produtos primários e semi-elaborados destinados à exportação. 
O minério de ferro produzido pela Samarco enquadra-se nessa 
situação. 

No encerramento da visita, os representantes da empresa 
colocaram-se à disposição para fornecer outras informações e 
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esclarecimentos necessários aos trabalhos desta Comissão. 

Reunião de 6/11/2002 - O Deputado João Paulo apresentou 
requerimento em que solicita informações ao Diretor-Geral do IGAM 
sobre a existência ou não de irregularidade no processo de captação 
de água pela Samarco nos rios Piracicaba e Santarém, em relação ao 
volume outorgado à empresa. 

Reunião de 13/11/2002 - O Deputado João Paulo apresentou 
requerimento em que solicita ao Secretário da Fazenda que informe 
se foi constatada alguma sonegação de ICMS pela Samarco relativa 
ao transporte de minério de ferro para o Espírito Santo. 

Reunião de 11/12/2002 - Os membros da Comissão debateram 
acerca da forma confusa como são feitos o licenciamento ambiental e 
a outorga de águas em Minas, que propicia condições favoráveis ao 
surgimento de irregularidades. 

4 - Conclusões e recomendações 
Aspectos tributários 
Consta no requerimento de instauração desta Comissão menção ao 

fato de a SAMARCO se encontrar em situação irregular perante a 
Fazenda Pública Estadual, no que concerne ao recolhimento de ICMS 
incidente na circulação de minério de ferro e seu transporte. 

Contudo, não foi constatada irregularidade relativa a esse aspecto, 
pois sobre as atividades da empresa não incide o imposto 
mencionado. 

Segundo informações constantes no "site" da empresa, são 
produzidas pelotas para fornos de redução direta, pelotas para altos-
fornos, "pellet-feed" com baixo teor de sílica, "pellet-feed" com teor de 
sílica médio e "pellet-screenings". Os dois primeiros destinam-se à 
produção de pelotas em outras empresas. O "pellet-screening" é 
empregado no processo de sinterização das indústrias siderúrgicas, 
onde é aglomerado para formar o sínter, material largamente utilizado 
como matéria-prima em altos-fornos. 

Encerrado esse processo, o minério concentrado é transportado 
para a unidade industrial de Ponta Ubu, em Anchieta, litoral do 
Espírito Santo, por meio de um mineroduto de 396km de extensão que 
liga as Unidades de Germano e Ponta Ubu, cuja capacidade é de 14 
milhões de toneladas por ano. O mineroduto passa por 21 municípios, 
e nesse trajeto há duas estações de bombas, e duas estações de 
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válvulas regulam a pressão e o fluxo dentro do mineroduto. O 
minério atinge velocidade de 6km/hora e vazão de 1.200m3/hora. 

Conclu ido esse processo, os produtos são transportados até navios 
de até 180 mil toneladas, a fim de serem direcionados aos países de 
destino. 

Além de embarcar os produtos da empresa, o porto também é 
utilizado para a descarga de insumos para a usina, como carvão 
mineral, bentonita e óleo combustível. A SAMARCO também chegou a 
realizar descarga de carvão e carregamentos de madeira para 
terceiros, com bons índices de produtividade. 

Assim, toda a produção da SAMARCO é destinada à exportação, 
não restando sua atividade tributada pelo ICMS, conforme determina a 
Lei Complementar n° 87, de 13/9/96, conhecida como Lei Kandir. 
Segundo essa lei, no art. 3°, "o imposto não incide sobre operações e 
prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos 
primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços". 

Esse é o entendimento da Secretaria da Fazenda do Estado de 
Minas Gerais, conforme pronunciamento do Assessor Especial do 
Gabinete do Secretário Adjunto da Fazenda, João Alberto Vizzotto, na 
reunião extraordinária de 28/8/2002 desta Comissão, que, ao ser 
perguntado pelo Deputado lrani Barbosa acerca da falta de 
recolhimento do tributo pela empresa, informou o seguinte: 

"( ... ) a SAMARCO é uma empresa exportadora de minérios. Pela 
legislação do ICMS, todo produto destinado à exportação não gera 
pagamento desse tributo, inclusive o seu transporte. Ele é imune de 
pagamento de imposto. No caso do minério, seja ele transportado por 
via férrea, por caminhões ou por qualquer outro meio que o leve de 
Minas para qualquer lugar com destino à exportação, o seu transporte 
também está desobrigado do pagamento do ICMS. 

No caso do mineroduto que sai de uma determinada região de 
Minas, passa por diversos municípios do Estado, alcança outro Estado 
e vai para o porto, com destino à exportação, o único que não poderia 
ser considerado tributo, mas preço público, é a compensação 
financeira, instituída por uma lei federal e cobrada pelo ONPM, que a 
reparte entre municípios, Estados e União, porque o subsolo é de 
propriedade da União. Nesse caso, não existe tributação de ICMS 
sobre o minério nem sobre o seu transporte". 
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Diante dos fundamentos fáticos e de direito, não se pôde 

constatar que a SAMARCO venha incorrendo na prática de 
sonegação fiscal, pertinente ao recolhimento de ICMS. 

Aspectos ambientais e de regularidade de licenciamentos 
Segundo as declarações do Diretor-Geral do IGAM e Presidente da 

FEAM, não há nenhuma irregularidade nos processos e 
procedimentos de licenciamento ambiental e de outorga de água da 
mineradora. O IGAM enviou cópia da documentação de outorga do 
direito de uso da água, relativa ao córrego Santarém, demonstrando 
que está regular. A Samarco também tem outorga de uso das águas 
do rio Piracicaba e do córrego Germano, para uso industrial específico 
em processos de bombeamento de minérios. A documentação não 
satisfez, todavia, o inteiro teor da solicitação do Deputado lrani 
Barbosa, especialmente quanto à comprovação da regularidade das 
licenças ambientais das atividades da empresa e da análise dos 
possíveis impactos ambientais do retorno das águas ao leito do 
córrego Santarém após o término dos trabalhos da mineração. 

Há, entretanto, irregularidades e divergências entre a portaria antiga 
e a atual que outorgaram o direito de uso das águas do córrego 
Santarém. A anterior, n° 48, de 26/2/97, falava em "Córrego Santarém, 
Bacia Hidrográfica do Rio Gualaxo do Norte"; já a atual, no 540, de 
27/5/2002, fala em "Córrego Santarém, Bacia Hidrográfica do Rio do 
Carmo". Perguntamos: a qual bacia hidrográfica estadual pertence 
esse córrego? Mais, a portaria anterior expirou em 8/3/2002, e a nova 
portaria só foi publicada em 11/6/2002. Portanto, há um intervalo de 
três meses de vacãncia na legislação autorizativa, e não consta que a 
empresa tenha ficado sem utilizar a água, em seus processos 
industriais, um dia sequer. 

Esses fatos demonstram mais que uma irregularidade, que consta, 
para todos os efeitos, estar sanada, mas uma grande desorganização 
e falta de zelo por parte dos órgãos gestores do meio ambiente do 
Estado. 

Juntam-se a essa situação as informações que obtivemos no 
transcurso dos trabalhos de que o IGAM não fiscaliza rotineiramente 
as empresas que têm outorga concedida. Por isso não sabe, de 
pronto, se a SAMARCO está coletando efetivamente volume de água 
nos limites estabelecidos na outorga. Tal situação é escandalosa, pois 
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Constata-se, sim, falta de estrutura técnica e de pessoal em órgãos 
do Governo estratégicos para Minas. Falta, também, interesse do 
Executivo em investir nessas áreas, haja vista a ínfima participação de 
0,51% do setor no orçamento do Estado; do percentual total, foi 
efetivamente realizado em 2001 somente 0,27%. A falta de visão do 
Estado nessa área é gritante. Como espera controlar, fiscalizar e 
arrecadar de forma correta e eficiente se a estrutura técnica e de 
pessoal é pífia? A FEAM, responsável pela fase de instrução do 
licenciamento ambiental e fiscalização das mineradoras, tem 
aproximadamente 60 técnicos habilitados a fazer fiscalização, e o 
IGAM, responsável pela gestão, outorga e fiscalização das águas de 
domínio do Estado tem equipe técnica ainda menor. Em verdade, o 
Executivo, a partir dos dados aqui elencados, demonstra enorme 
descaso com a política ambiental, isso em um Estado reconhecido 
como "caixa d'água" do Pais "e o maior produtor de minérios para o 
desenvolvimento da Nação. 

Diante dos fatos apurados, apresentamos as seguintes 
recomendações: 

- que o IGAM determine a instalação imediata, pela empresa 
Samarco Mineração S.A., de hidrômetros nas bombas de captação de 
água de todos os rios, ribeirões e córregos dos quais tem outorga, de 
forma a verificar a conformidade entre os volumes extraídos e os 
autorizados; 

- que o IGAM realize as fiscalizações necessárias para garantir que 
a Samarco não utilize um volume de água maior do que o concedido, 
até que se efetive a instalação dos hidrômetros a que se refere o item 
anterior; 

- que o Poder Executivo aumente o percentual de participação do 
setor ambiental no orçamento do Estado e estruture de forma 
condizente os órgãos ambientais para que possam, efetivamente, 
gerir a pol itica de meio ambiente de Minas; 

- que a FEAM encaminhe à Assembléia a documentação sobre o 
licenciamento e impactos ambientais solicitada na reunião do dia 
28/8/2002 e que ela seja encaminhada à Comissão de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais para análise e providências, se necessário, 
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juntamente com a resposta aos Requerimentos n°s 3.525 e 3.548, 
do Deputado João Paulo; 

- e, por último, que em virtude do limitado poder investigativo de que 
dispõe uma comissão especial, seja criada, na próxima legislatura, 
uma comissão parlamentar de inquérito, com poderes de requisitar 
documentos e inquirir autoridades e empresas, para investigar não só 
a empresa objeto de estudo desta Comissão, como também os 
processos de licenciamento ambiental e de outorga de direito de uso 
de águas de todas as mineradoras estabelecidas no Estado. 

lrani Barbosa -João Paulo- Gil Pereira. 
- Publicar, para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento 

Interno. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 423" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18/12/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Olinto Godinho e Wanderley 

Ávila 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício - 2" Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei no 
2.512/2002 - Requerimentos da Comissão de Educação e dos 
Deputados Dinis Pinheiro e Maria José Haueisen - Comunicações: 
Comunicações da CPI dos Cartórios, da CPI do Sistema Prisional, da 
Comissão Especial da SAMARCO, das Comissões de Assuntos 
Municipais, de Educação, do Trabalho e de Direitos Humanos e do 
Deputado Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Wanderley Ávila, Dimas Rodrigues, Antônio 
Andrade e Doutor Viana - 2" Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura 
de Inscrições- Palavras do Sr. Presidente- Leitura de Comunicações 
- Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Dinis 
Pinheiro; deferimento; questão de ordem; prejudicialidade do 
requerimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da 
Comissão de Educação e da Deputada Maria José Haueisen; 
aprovação - Leitura do Relatório das Atividades da Assembléia 
Legislativa - Encerramento - Ordem do dia. 

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

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

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

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

1 a Parte 
1 • Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, a qual é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência: 

OFÍCIO 
Do Sr. Élido Piantavinha Barreto, da Procuradoria Jurídica do DER-

MG, encaminhando cópia da escritura pública de reversão e do 
registro de lote localizado em Divinópolis, destinado à edificação do 
novo fórum do referido município. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - A Mesa passa a 
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos 
para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI W 2.512/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência a 

Toxicômanos, Aidéticos e Amentais - Grupo Renascer, com sede no 
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Município de Monte Carmelo. 

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

Assistência a Toxicômanos, Aidéticos e Amentais - Grupo Renascer, 
com sede no Município de Monte Carmelo. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2002. 
Miguel Martini 
Justificação: A entidade aludida no corpo do projeto é uma 

sociedade civil filantrópica, sem fins lucrativos, que tem por finalidade 
apoiar e dar assistência a toxicômanos, alcoólatras, aidéticos e 
amentais, visando recuperá-los. Para atingir seus objetivos, propõe-se 
criar uma casa para executar os seus trabalhos em zona rural ou 
urbana, com os recursos que forem levantados por intermédio de 
doações e campanhas. 

Além de apresentar méritos, está apta a ser declarada de utilidade 
pública, pois atende aos requisitos legais. Em vista disso, esperamos 
a anuência dos nobres pares à concessão do título declaratório 
proposto. 

- 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. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão 
de Educação e dos Deputados Dinis Pinheiro e Maria José Haueisen. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da CPI dos 

Cartórios, da CPI do Sistema Prisional, da Comissão Especial da 
SAMARCO, das Comissões de Assuntos Municipais, de Educação, do 
Trabalho e de Direitos Humanos e do Deputado Mau ri Torres. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, TV Assembléia, assessores, amigos, aproximando-se 
o encerramento dos trabalhos da 14• Legislatura, tecerei 
considerações sobre o exercício deste nosso primeiro mandato e farei 
uma retrospectiva sobre a atuação da Assembléia Legislativa, que, 
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sem dúvida, contribuiu para a concretização das expectativas da 
população mineira em seus diferentes segmentos. 

Busco, neste momento, minha memória. Há quatro anos, quando, 
pela primeira vez, usei da palavra nesta Casa sagrada, no início de 
nossa Legislatura, tive a felicidade, envolvido de forte emoção, de 
homenagear minha querida Ouro Fino e região pela expressiva 
votação - 25.660 votos - obtida na minha eleição. Com saudade e 
coração apertado, homenageei meus queridos e saudosos pai e tio, 
Demétrio Ribeiro Silva Júnior e Francisco Ribeiro Silva, exemplos de 
honradez, caráter, dedicação e verdadeiro amor ao próximo. 

Naquela mensagem inicial pedi a Deus que fosse sempre meu Guia, 
na esperança de dias melhores com minha companheira, fiel ao 
compromisso de honrar e bem representar aqueles que me delegaram 
mandato junto a esta respeitada Casa. 

Aqui aprendi muito. Como tenho aprendido! Na escola da vida, 
nunca se aprende no momento, vem no dia-a-dia. Particularmente, 
esta Casa tem me trazido momentos importantes e felizes como 
parlamentar. Esta é a verdadeira escola da democracia, composta de 
77 · colegas, portadores de toda qualificação inerente à vida 
parlamentar: dignidade, honradez e representatividade. 

Os dias foram passando, meses e anos, e agora deparamos com o 
término de nossa 14• Legislatura, que ficará marcada e gravada pelos 
ensinamentos e salutar convívio nesta Casa, onde consegui fazer 
parte de constelação de verdadeiros amigos e Deputados, assessores 
e funcionários, incluindo todos, sem distinção, até nossos queridos 
guardinhas, como se fosse minha própria família. 

Assim, tenho muito o que agradecer a Deus pela feliz convivência 
durante esses quatro anos que estão se findando, pela confiança em 
mim depositada, e começar pela querida Ouro Fino, região e quase 
500 municípios em que fui lembrado. Quero já reafirmar o mesmo 
compromisso prestado no meu primeiro pronunciamento nesta Casa, 
agora com maior responsabilidade, com a expressiva votação de 
aproximadamente 58 mil mineiros que me delegaram poderes de 
legitimar a defesa de nosso Estado. 

Quero também agradecer a confiança em nós depositada. Grandes 
temas foram aqui debatidos. A análise do conteúdo da maioria das 
proposições apresentadas denotou a permanente preocupação dos 
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Deputados com o social, abordando assuntos como a violência, a 
questão do menor, a situação do funcionalismo público, a preservação 
do patrimônio público, histórico e cultural, o meio ambiente, a 
educação, o idoso, a previdência, a Defensoria Pública, dentre outras 
matérias. 

Tive o prazer de contribuir com algumas proposições, que, 
aprovadas pelo Plenário desta Casa, graças à valorosa contribuição 
dos nossos pares, e sancionadas pelo Sr. Governador, hoje fazem 
parte de nosso ordenamento jurídico, provocando mudanças e 
alterações benéficas em nossa realidade. 

Lembro-me aqui dos meus primeiros projetos de lei que reduziram a 
alíquota do ICMS para os setores moveleiro, de vinhos, da indústria 
têxtil e de calçados, que permitiram a geração de novos empregos, a 
realização de novos investimentos e, conseqüentemente, mais renda 
e crescimento da arrecadação no Estado. 

Também nessa linha do desenvolvimento sustentável, vimos 
instituída a política estadual do ecoturismo, que reconhece e indica 
essa atividade como fator de grande desenvolvimento do Estado e 
está a exigir uma legislação especial para a matéria, visando 
direcionar as ações do poder público e da iniciativa privada para a 
busca de um desenvolvimento sustentável; nosso Estado é o primeiro 
e único, até a presente data, a possuir legislação especial para essa 
matéria. 

Proposição de nossa iniciativa buscou disciplinar a ação do 
voluntariado junto aos órgãos do Estado, entendendo que a admissão 
de voluntários nos órgãos e nas entidades públicas deve ser 
estimulada e promovida pelo Estado, haja vista sua potencial 
capacidade de contribuição na prestação de serviços públicos e na 
execução de políticas públicas. 

Tive a felicidade, ainda, de contribuir para a correção de uma 
injustiça que se arrastava contra os servidores da função pública. 
Recordo que fomos o relator da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 35, que, se não prosperou, teve o condão de inspirar a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 39, convertida na Emenda Constitucional n° 
49, que assegurou direitos essenciais a esse grupo de servidores da 
administração pública estadual. 

De igual forma, apresentamos, sempre com apoio desta Casa, o 
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projeto, transformado em lei, que cria e regulamenta a defensoria 
para as pessoas idosas, o que muito tem contribuído para solução de 
pendências administrativas, previdenciárias e judiciais. 

Tive a honra de ser membro efetivo, ao longo desses quatro anos, 
da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia desta Casa. 
Nela tivemos a oportunidade de promover inúmeras discussões sobre 
diferentes temas, tais como: educação de jovens e adultos, educação 
à distância, educação infantil, crédito educativo e a situação dos 
servidores designados do Estado. 

A esse último assunto tenho destinado toda minha atenção há mais 
de um ano. Em razão do concurso público na área da educação, 
apresentamos requerimentos com sugestões para o seu edital, 
requeremos a realização de audiência pública e fomos relator da 
Comissão Especial dos Designados. 

Como fruto dessa preocupação, apresentamos a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 58, que prevê, na hipótese de dispensa do 
servidor designado, que ele seja indenizado pelo tempo de serviço 
prestado ao Estado. 

Essa proposta presta-se, sobretudo, a criar uma referência e uma 
possibilidade de discussão de tão aflitiva questão e apontar para uma 
solução razoável que não implique completo e definitivo prejuízo para 
aqueles que fazem a educação de nosso Estado e lutam por ela. 

Também na área da Educação, preocupado com a situação do 
aluno portador de necessidades especiais, tivemos convertido em lei 
projeto de nossa autoria que estabelece requisitos mínimos 
facilitadores da participação dessas pessoas em processos seletivos 
de ingresso no ensino superior. 

Aliás, foi para o ensino superior que esteve voltada a nossa atenção 
neste dia. Foi aprovada por este Plenário, na manhã de hoje, a PEC 
no 68, cujo propósito é assegurar a permanência da UEMG, da 
UNIMONTES e das fundações de ensino superior mineiras no 
Sistema Estadual de Ensino, que assim garantiu a soberania de nosso 
Estado. 

Ao agradecer os nobres colegas por sua aprovação, reafirmo que 
não tenho dúvidas de que a PEC n° 68 é da maior importância, pois 
significa, acima de tudo, uma resposta decidida da Assembléia 
Legislativa ao questionamento feito pelo Governo Federal, através de 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-
Geral da República, argüindo os artigos 81 e 82 dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Mineira. 

Confrontado pelos índices de violência no ambiente escolar, 
apresentamos e, com a ajuda de todos os nossos Deputados, foi 
convertido em norma legal o Programa Escotismo na Escola, cuja 
proposta é difundir o escotismo, organização de educação extra-
escolar, voluntária, que visa a desenvolver um comportamento 
baseado em valores éticos, por meio da vida em equipe, do espírito 
comunitário, da liberdade responsável e do estímulo ao 
aprimoramento da personalidade, quer no campo individual, quer no 
campo coletivo. 

Igualmente, não descuramos de área que merece extrema atenção: 
a da Saúde. Por isso é que, também graças aos senhores pares, 
nossos companheiros, foram convertidos em lei projetos de nossa 
autoria como o que torna obrigatória a realização do teste do 
ouvidinho no recém-nascido, o que estabelece incentivos ao município 
que instituir o programa de aleitamento materno e, ainda, o que cria 
condições para funcionamento de câmaras de bronzeamento no 
Estado, medida agora fortalecida com a recente Resolução baixada 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA -, regulando o 
assunto, porque Minas também saiu na frente sempre graças à 
postura e independência do Legislativo. 

Honrou-me sobremaneira presidir, neste último biênio, a Comissão 
do Trabalho. Por meio dela promovemos audiências públicas 
buscando assegurar a defesa e a promoção do trabalho; a assistência 
social e a previdenciária; a proteção à Iam ília, à criança, ao 
adolescente e ao idoso; e ainda a integração social do portador de 
deficiência. 

Além disso, discutimos a situação dos servidores do IMA, da 
PRODEMGE, da HEMOMINAS e da FHEMIG, o processo falimentar 
da UNISA e da Usina Queiroz Júnior. Hipotecamos também 
solidariedade às entidades representativas dos aposentados de nosso 
Estado, em audiência pública realizada nesta Comissão. 

Ainda por nossa iniciativa, discutimos o processo de terceirização, 
as mudanças na CLT, os recursos para a qualificação profissional, o 
incentivo à formação dos Conselhos Municipais da Criança e do 
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Adolescente, a inclusão social do portador de deficiência, o 
artesanato mineiro como fonte de emprego e renda, a condição de 
trabalho dos proprietários de "vans", a situação da perícia médica do 
INSS e, até mesmo, a situação do futebol mineiro como setor gerador 
de emprego, o que resultou na formação da Comissão Especial do 
Esporte para discutir amplamente a questão, a partir de proposta do 
Deputado Bené Guedes. 

Recentemente e nesse diapasão, foi convertido em lei nosso projeto 
que criou a Defensoria Pública. Da mesma forma, hoje é prevista em 
lei, decorrente do projeto de nossa autoria, a obrigatoriedade das 
instituições bancárias a criarem mecanismo que estabeleça um 
relacionamento comercial com o portador de deficiência visual sem 
necessidade de procurador. 

Tais providências já foram estabelecidas por regulamento, 
englobando o uso da escrita em braile e de mecanismos de 
informática, como o programa DOSVOX. 

Também, na esfera da administração pública, foi inserida no 
universo jurídico a obrigatoriedade de que as Câmaras Municipais 
sejam notificadas do repasse dos recursos financeiros estaduais para 
os respectivos municípios. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nâo me causa nenhum temor 
afirmar que todas as matérias apreciadas por esta Casa, todas as 
discussões levadas a efeito, todas as iniciativas, até mesmo as 
revisões e os recuos, tiveram um propósito, qual seja o de ensejar o 
progresso e o desenvolvimento de nosso Estado e de seu povo, 
sempre pautado pela ética e pelo respeito. 

De igual modo, elegemos, no primeiro turno, com expressiva 
votação, o futuro Governador, Aécio Neves, que, com sua 
reconhecida habilidade política e o seu sentimento de mineiridade, 
colocará em execução o chamado choque de gestão, juntamente com 
o Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com propostas que se 
ajustam aos grandes desafios que teremos de enfrentar. 

Só nos resta desejar ao povo mineiro, reconhecendo o nosso dever 
de construtores e sementeiras, a paz social. Esta Casa tem tido essa 
grave atribuição, e tenho a certeza de que, na próxima legislatura, 
esse propósito continuará direcionando firmemente os seus rumos. 

Ao finalizar, dirijo fraterna palavra aos colegas Deputados, pela 
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amizade e pela colaboração, na certeza de que, juntos, 
procuramos empreender um trabalho produt'1vo e fundamental ao 
engrandecimento de Minas Gerais. Aos que foram reeleitos, a certeza 
de que corresponderão com sua atuação à reiteração consagradora 
da confiança popular. Aos dedicados servidores e companheiros 
incansáveis do meu gabinete, minha eterna gratidão. Aos 
funcionários, aos assessores, a todos os que aqui trabalham e aos 
jornalistas, cuja atuação nos auxiliou e estimulou ao longo desta 
jornada, nosso reconhecimento pela colaboração prestada. Aos meus 
diletos companheiros de partido, na pessoa de seu Presidente, Alberto 
Pinto Coelho, minha satisfação pelo fraternal convívio e pela nossa 
lealdade e companheirismo. Aos que deixam esta Casa, 
apresentamos nossa comovida despedida, lembrando com saudade a 
perda do nosso querido colega Eduardo Daladier, lamentando ainda a 
falta de seu exemplar convívio. Mas estamos certos de que, em 
qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer atividade que 
doravante passem a desenvolver, continuarão sempre a merecer o 
mesmo sentimento e fraternal amizade, pela feliz convivência durante 
esta legislatura. 

Registro, ainda, nestas derradeiras palavras, minha eterna gratidão 
pela compreensão de minha inseparável e querida esposa, Dalvinha, 
de meus amados filhos, Lucas e Felipe, que têm suportado ao longo 
do tempo a minha ausência do lar, mas que têm sido os grandes 
incentivadores do meu projeto político de servir a Minas e aos 
mineiros. 

Finalmente, na pessoa do meu querido Presidente, Antônio Júlio, 
presto uma saudação especialíssima à postura séria, decidida e 
determinada durante este biênio. Receba deste modesto parlamentar 
o espírito sempre fraterno de amizade e de companheirismo. Espero 
que todos nós possamos buscar melhores gestões para o nosso 
Estado. A todos, desejo um feliz Natal e um 2003 repleto de alegria. 
Somente por meio dessa constelação de amigos e companheiros, 
poderemos discutir e garantir o que há de mais importante: a ética, o 
decoro e a dignidade parlamentar, frutos desta Casa, nesta 
legislatura. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila. 
O Deputado Wanderley Ávila• - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
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Sras. Deputadas, na condição de integrante da Mesa dirigente do 
segundo biênio da legislatura que está por se encerrar, venho a esta 
tribuna para exprimir o sentimento que partilho com os demais 
integrantes da comissão executiva desta Assembléia. Esse 
sentimento responde ao convívio com nosso Presidente Antônio Júlio 
e posso dizer que, como um ímã, o absorvi dos demais colegas. 
Todos nos sentimos extremamente gratificados pela convivência com 
alguém que tem pautado sua atividade parlamentar pelo 
companheirismo, a lealdade e o senso que o impele a honrar os 
compromissos assumidos não apenas com seus pares, mas 
sobretudo com esta Casa. 

Quando éramos ambos Prefeitos, ele de sua Pará de Minas e eu de 
minha querida Pirapora, pudemos nos conhecer, e nele percebi seu 
sentido de compromisso com os munícipes, base de sua solidariedade 
com todos os cidadãos de Minas. A amizade que aí nascia 
transformou-se, de minha parte, na admiração que hoje, de público, 
venho manifestar. 

Quando chega o momento de proceder a um balanço dos dois 
últimos anos desta legislatura, recordamos momentos conturbados, 
difíceis para todos nós, quando, retrospectivamente, vejo a mão, ao 
mesmo tempo firme e serena, com que Antônio Júlio conduziu um 
processo quase traumático. Em nenhum instante faltou-lhe a 
compreensão do que era uma situação de extrema delicadeza, em 
que o trato transparente com a opinião pública não podia desmerecer 
a classe parlamentar. A reeleição da maioria dos Deputados, contra 
os prognósticos mais pessimistas, demonstra que a questão foi 
superada e assimilada pela sociedade, mesmo com todas as pressões 
a que tomos expostos. 

Sinto pleno orgulho de ter participado da condução do processo 
legislativo no último biênio, podendo arrolar várias realizações em prol 
do aperfeiçoamento democrático e do exercício coletivo da cidadania. 

Uma prática parlamentar madura e comprometida com a eficiência 
foi construída nesse período afetado por várias crises. A instituição, ao 
responder aos desafios - e aí atuam as várias dificuldades 
atravessadas pelo País e pelo Estado -, cresceu, consolidando sua 
caminhada junto com a sociedade. A Assembléia Legislativa 
contribuiu para implementar políticas públicas, correspondendo aos 



1255 
desejos da população e promovendo o tão necessário 
desenvolvimento regional. A interiorização dos trabalhos e o 
aperfeiçoamento da integração com a sociedade caminharam, nesses 
dois anos, ao lado do aprimoramento da função fiscalizadora que cabe 
ao Poder Legislativo. 

Todas as comissões da Casa atuaram de acordo com tais princípios, 
coesamente. E o legado que as atividades desenvolvidas neste biênio 
geraram será, com certeza, de grande impacto no futuro de nossos 
trabalhos. Aí estão, como exemplos mais significativos, a criação da 
Comissão permanente de Segurança Pública, respondendo a um 
grande anseio e a uma necessidade unânime do povo, a aprovação 
do Código de Ética e a restrição da imunidade parlamentar, que 
tornam mais democrático, mais límpido e ainda mais digno o trabalho 
de um representante do povo. A abertura para a sociedade continua 
num caminho sem volta, e merece destaque, nesse âmbito, a 
realização do Seminário das Águas de Minas 11. no bojo do movimento 
Minas em Defesa das Águas, consagrando o gerenciamento hídrico 
em harmonia com a proteção ambiental. 

Esta homenagem ao nosso amigo e Presidente Antônio Júlio, feita 
com o coração, é também justo tributo a um Deputado que conduziu 
com honradez e lealdade as atividades da Assembléia Legislativa, 
equilibrando o respeito à causa pública e a solidariedade para com 
seus colegas. 

Em meu nome, mas também em nome dos demais Deputados que 
com ele trabalharam, ficam registrados, com estas palavras, os mais 
calorosos cumprimentos àquele que nos representou, a todos, na 
função mais alta deste parlamento. 

O Deputado Gil Pereira (em aparte)*- Parabenizo V. Exa., Deputado 
Wanderley Ávila, pela iniciativa de, como membro da Mesa, enaltecer 
o trabalho do nosso Presidente Antônio Júlio. Em meu nome e em 
nome da Bancada do PPB, partido ao qual tenho a honra de ser 
filiado, quero dizer-lhe que conduziu o trabalho com maestria, 
vencendo com firmeza, dedicação e sabedoria os momentos de 
turbulência por que passou esta Casa. V. Exa. conquistou a amizade 
e o respeito de seus pares na Assembléia de Minas. As Assembléias 
Legislativas de todo o País aqui vêm procurá-lo na busca do 
aprimoramento do trabalho em seus Estados, numa demonstração de 
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reconhecimento de seu trabalho árduo e contínuo em favor da 
causa pública. Parabéns, Presidente Antônio Júlio. Parabéns, 
Secretário Wanderley Avila por essa justa homenagem à Mesa e ao 
nosso Presidente. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)*- Deputado Wanderley Ávila, 
suas palavras vieram em hora muito apropriada. Não poderia deixar 
de dizer ao nosso Presidente Antônio Júlio, de quem fui adversário, 
que jamais imaginei que pudesse dirigir esta Casa com tanta firmeza e 
dignidade. Esta Casa passou por momentos difíceis não por fazer algo 
errado, mas por encomenda a órgãos de imprensa, que foram pagos 
para falar contra a Assembléia. Um deles recebeu, por parte de uma 
empresa do Governo, quase R$60.000.000,00 para aporte de 
recursos numa empresa fraudulenta, o que levantaremos no início da 
próxima legislatura. O senhor foi um valente, dedicado e honrado, 
merecendo minha homenagem e a dos companheiros desta Casa. 
Obrigado, Presidente. Parabéns, Deputado Wanderley Ávila. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) -Companheiro Antônio Júlio, 
Presidente desta Casa, parabenizo o momento de lucidez do 
Deputado Wanderley Ávila ao tecer comentários relativos ao grande 
valor da pessoa do Presidente e do político Antônio Júlio. O povo 
mineiro, reconhecendo seus méritos, novamente o reconduz a esta 
Assembléia. Conhece-se o bom administrador nos momentos difíceis, 
instantes em que V. Exa. mostrou competência e firmeza na condução 
desta Assembléia. Parabenizando-o, cumprimento o Deputado 
Wanderley Ávila, que lhe faz essa justa homenagem, falando em 
nome da Mesa e refletindo o pensamento da unanimidade dos 
Deputados desta Casa. Que Deus continue iluminando-o, assim como 
a sua família, dando-lhe condiçôes de continuar trabalhando pelo povo 
de Minas Gerais. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Sr. Presidente, 
membros da Mesa, meu querido amigo, colega e irmão Deputado 
Wanderley Ávila, V. Exa. foi, mais uma vez, feliz ao ocupar a tribuna 
para fazer justiça não só ao Presidente, mas ao homem, ao colega, ao 
companheiro Antônio Júlio, que soube o verdadeiro papel de presidir o 
Poder. 

Na época das tormentas, foi forte e determinado, fazendo com que 
cada um de nós chegasse a um porto seguro. Apesar do resultado 
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das eleições de 6 de outubro, tivemos méritos e falhas. Mas, no 
que dependeu da condução firme, ética e determinada do Presidente 
Antônio Júlio e da Mesa, nada nos faltou. Nosso Presidente muito fez 
por este Poder. Homenageio também seus colaboradores, 
funcionários desta Casa, que deu ao Deputado Antônio Júlio todo o 
suporte necessário para, em 1 o de fevereiro, entregar a Presidência 
com a consciência do dever cumprido. Que Deus o ilumine, meu 
amigo Antônio Júlio. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)' - Cumprimento e agradeço 
a V. Exa., em nome da nossa bancada. É importante refletirmos sobre 
tudo o que ocorreu. Aprendemos, por consciência própria, que, se 
alguma coisa acontece, é para melhorar. Algum Deputado disse-me 
outro dia que ninguém tropeça e cai para trás, mas, sim, para a frente. 
Fui Diretor da UNALE, cumprindo missão especifica: trabalhar 
nacionalmente para que este Poder resgatasse suas prerrogativas, 
usurpadas ao longo dos anos. A Mesa, composta por V. Exa., em 
trabalho fantástico, demonstrou que, desde a Constituição de 1824, 
perdemos "status" e prerrogativas. Veio, então, um círculo vicioso, a 
velha história do ovo e da galinha. Quem é mais culpado nesta 
relação esdrúxula entre parlamento e sociedade? 

Infelizmente, 99% dos eleitores nos solicitam favores não 
prometidos. Essa é a realidade cruel que vivemos. Conviver com essa 
realidade, saber dar respostas ao eleitor, sem deixar de reconhecer a 
verdade, é o grande desafio do parlamentar. Portanto, esta Casa 
sofreu, pois a imprensa insistiu em noticiar apenas uma visão, e não a 
verdadeira, de que o cidadão não sabe a que se presta um Deputado 
e de que a sociedade não sabe a que se presta o parlamento. 

Portanto, esta é a grande discussão. Nesse contexto, seguramente, 
alguns Deputados foram extremamente prejudicados e sofreram muito 
com isso. 

Sem dúvida, esta Casa deve render homenagens ao Deputado 
Antônio Júlio, reconhecer seu trabalho e sua coragem. Surpreendeu a 
muitos de nós, como a mim mesmo, pela sua determinação e 
condição idônea e, mais do que isso, pela serenidade com que 
enfrentou todas as tormentas. Por tudo isso, foi premiado sendo 
reeleito. Parabéns, Deputado Antônio Júlio! Muito obrigado. 

O Deputado Wanderley Ávila* - Agradecemos a todos que nos 
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apartearam. Já sabíamos, com certeza, pela leitura feita nos olhos 
de cada um, que o sentimento era o nosso. 

Digo a V. Exa., Deputado Antônio Júlio, que esta parcela que 
representamos, um pedaço do Norte de Minas, dos vales do Mucuri e 
do Jequitinhonha, o barranqueiro de Várzea da Palma e de Pirapora -
este sertanejo que, entre as suas muitas qualidades, possui a de não 
perder a esperança e crer em Deus-, fala com o coração. Essa 
parcela que representamos, os colegas da Mesa e todos que aqui se 
encontram falam com o coração: temos o orgulho de tê-lo tido como 
nosso Presidente. Que Deus continue a abençoá-lo. 

Um dia ouvi referência a um político que encarna justamente V. 
Exa.: "Pará de Minas está de Parabéns, e V. Exa. tem passado, tem 
presente, e seu futuro é dos mais brillhantes que podemos antever". 

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

senhores que ocupam as galerias, imprensa, assessoria da Casa, 
tenho a honra de ocupar esta tribuna para render agradecimentos aos 
mineiros pelo privilégio de ter representado, por dois mandatos, o 
povo nesta Casa. 

Foram oito anos de intensos trabalhos, em que aprendi muito. 
Talvez para mim o privilégio tenha sido maior do que para muitos 
pares, pois talvez seja difícil compreender quantos desafios enfrentei 
para chegar a ser um representante do povo. Tenho origem humilde, 
filho de homem do campo, e, graças ao sofrimento por que passei, 
aprendi a valorizar as oportunidades que me foram dadas pelo 
destino. Aprendi a não me curvar diante das adversidades, a levantar 
a cabeça quando a vida exigia de mim um pouco mais do que parecia 
suportável ao homem. 

Mas foram oito anos dedicados à atividade parlamentar, em que 
pude colher bons frutos. Aqui fiz grandes amizades e deixarei esta 
Casa com inesquecíveis lembranças. 

Durante os meus mandatos, contei com o apoio imprescindível das 
autoridades de Governo e dos Secretários de Estado, sempre 
sensíveis às reivindicações que levava em benefício, sobretudo, do 
povo do Norte de Minas e do Jequitinhonha. 

Nas passagens pelas comissões, pude conhecer de perto os 
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problemas que afligem as diversas regiões do Estado. Dedicamos 
especial atenção aos projetos irrigados de Pirapora. Gorutuba e Jaíba, 
chamando a atenção para a necessidade de se promover a agricultura 
do Estado. 

Tivemos oportunidade de discutir questões como a prostituição 
infantil, a segurança, a desapropriação da Barragem do Bico da Pedra 
- com a instalação de CPis -; a necessidade da construção de 
barragens, a situação dos produtores de leite, de café e de carne. 
Também tivemos a oportunidade de dar boa parcela de contribuição 
na busca de soluções para os problemas de Minas. 

Sempre procurei dispensar especial atenção a Janaúba, cidade 
promissora, que cresce em número e em perspectivas. Tenho carinho 
especial por aquela gente, pois foi lá que descobri a minha verdadeira 
vocação política. Quando Prefeito de Janaúba, tive a oportunidade e o 
privilégio de fazer uma administração marcada por grandes obras, 
como o aeroporto, a ponte ligando aquele município a Nova 
Porteirinha e a captação das águas da barragem, que, certamente, 
influenciaram as outras administrações. 

Como Deputado, não deixei de dar o meu apoio à realização de 
importantes obras, que só agora estão se concretizando, a exemplo 
da instalação da rede de esgoto na cidade e do asfaltamento da 
ligação do DER de Janaúba com a Faculdade de Agronomia. 
Acompanhei e lutei pela construção da Escola Estadual Joaquim 
Maurício pela instalação da Unidade da UNIMONTES em Janaúba. 
Quero, nesta tribuna, deixar os meus agradecimentos, especialmente 
ao povo de Janaúba, do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, 
enfim, a todo o povo de Minas. 

Estou deixando esta Casa de maneira muito honrada, pois na busca 
da reeleição tive o privilégio de receber dos mineiros quase 42 mil 
votos. Isso demonstra que boa parcela do eleitorado mineiro se 
manifestou favoravelmente à continuação do meu trabalho nesta 
Casa. Levo de recordação as muitas homenagens que recebi em 
reconhecimento do meu trabalho. Foram diversos títulos de cidadão 
honorário, inúmeras medalhas de mérito legislativo. Tudo isso é muito 
gratificante para um homem público. 

Quero desejar ao Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, total 
sucesso frente aos desafios que enfrentará, pois o povo brasileiro tem 
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nele grande esperança de melhores dias. Ao Governador eleito, 
Aécio Neves, os votos de que consiga realizar grandes prodígios em 
Minas Gerais. Cumprimento o nosso irmão, Presidente Antônio Júlio, 
por sua garra e determinação e pelo trabalho à frente desta Casa. Ao 
nosso companheiro de partido, Deputado Antônio Andrade, Líder do 
Governo, meus agradecimentos. Agradeço a todos os meus 
companheiros desta Casa, pela lealdade e companheirismo. Aos 
Deputados reeleitos e aos novos que chegarão a esta Casa, os meus 
votos de sucesso. 

Quero, ainda, registrar os meus agradecimentos a todos aqueles 
que colaboraram para que a minha passagem por esta Casa deixasse 
profundas marcas, tanto na minha vida pessoal quanto na 
parlamentar. Em especial, deixo meus cumprimentos aos servidores 
desta Casa, assessores das Comissões - verdadeiros professores -, 
consultores, seguranças e diretoria, e à imprensa mineira, que tanto 
contribuiu para a evolução da democracia. Homenageio, de forma 
especial, o servidor efetivo Flávio Cardoso Aguiar, meu Chefe de 
Gabinete, que me acompanhou diuturnamente, dando suporte ao meu 
gabinete e sacrificando, muitas vezes, a sua vida pessoal e a sua 
carreira nesta Casa, para me oferecer, com grande zelo no 
cumprimento de suas tarefas, o apoio de que necessitava para 
desempenhar da melhor maneira possível o meu papel. Também 
agradeço a todos os que fizeram parte da minha assessoria de 
gabinete, que muito contribuíram para o nosso sucesso. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado 
Dimas Rodrigues. A história marcou-me profundamente, mesmo antes 
de estar neste parlamento, pelo prazer de conhecer V. Exa, quando, 
pela primeira vez, nos encontramos em um estúdio para a gravação 
de um programa eleitoral. V. Exa. chegou com seu filho Rafael e, com 
a humildade que lhe é peculiar, incentivou-me e transmitiu-me 
confiança inabalável para que esta Casa me acolhesse. Há quatro 
anos, torci muito pela sua reeleição. Quis Deus e o destino que, 
durante estes anos, caminhássemos juntos. Convívios e mais 
convívios com V. Exa. - os mais puros, sublimes e respeitosos 
possíveis - com toda a sua família e os exemplares funcionários do 
seu gabinete. 

Não gosto de falar em despedida, mas V. Exa., durante oito anos de 



1261 
brilhante trajetória nesta Casa, recebeu as mais variadas 
homenagens do povo mineiro. Quero que receba também a minha e 
saia desta Casa com o dever cumprido, como grande guerreiro e 
defensor de sua região, da sua querida Janaúba, pelos ensinamentos 
e, acima de tudo, pela retidão e pela firmeza de caráter nas diversas 
comissões de que participou. Foi um privilégio tê-lo como 
companheiro. Certamente o teremos de volta, por sua transparência, 
dedicação e expressiva votação - mais de 41 mil votos. Tenho a 
certeza absoluta de que V. Exa. é merecedor de estar à frente dos 
destinos do povo mineiro. Peço a Deus que ilumine V. Exa, sua família 
e sua trajetória e que seu exemplo seja lembrado por todos nós! 
Parabéns! 

O Deputado Dimas Rodrigues - Quero agradecer ao Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva suas palavras. Considero V. Exa. um irmão, um 
companheiro leal e fiel. Parabéns pela sua reeleição! V. Exa. tem 
apresentado projetos brilhantes, todos aprovados, pois, realmente, é 
competente. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Dimas 
Rodrigues, estamos vendo uma prestação de contas do seu trabalho. 
Desnecessária, é verdade, pois todos os seus colegas, como também 
o povo da região onde vive, sabem da sua vida. E o que temos, como 
amigos, são débitos com V. Exa., porque trabalho nunca negou 
principalmente aos mais carentes de Janaúba e outras regiões. 

Concordamos com o Deputado Dalmo quando diz que sua ausência 
no Plenário será pequena. Temos a certeza disso. Gostaria de dizer, 
caro Deputado Dimas Rodrigues, que sua família tem muito de que se 
orgulhar, pois V. Exa. fez um excelente trabalho, conseguiu muitas 
vitórias, e, não tenho dúvida, estaremos irmanados nas próximas. 

Quero também aproveitar o aparte para falar um pouco do meu 
Presidente, Antônio Júlio. Conheci-o na Assembléia como Corregedor, 
como Deputado, Deputado de quatro mandatos, Deputado sério e 
coerente, com quem não tinha nenhuma convivência. No dia em que 
precisei bater à sua porta, nada pediu em troca. Eu o vi tomar atitudes 
de homem, atitudes de quem tem caráter, atitudes de pessoa que dá 
exemplo para Minas Gerais. Não quero falar ao Antônio Júlio 
Presidente, e sim ao Antônio Júlio amigo. Aliás, nem quero falar a 
Antônio Júlio, mas a sua esposa, filhos, irmãos e sobrinhas. Tenho 
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transmitido a minha esposa e filhas quem ele é. Quero que 
saibam que naquela família está um benfeitor. Quero transmitir para 
minhas gerações o respeito que tenho por um homem de caráter, 
determinado e digno, a quem devo numerosos favores. 

Peço que V. Exa. aceite minha amizade e a de minha família. Pode 
ter a certeza de que, sempre que precisar, baterei a sua porta para 
ouvir seus conselhos. Por meio de sua retidão, firmeza e caráter, 
aprendi muito na vida. Muito obrigado, meu grande amigo, Deputado 
Dimas Rodrigues. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Agradeço as palavras do Deputado 
Arlen Santiago, Deputado competente, grande defensor do Norte de 
Minas e de Minas Gerais. Esta Casa foi para mim uma verdadeira 
escola, onde os Deputados, os assessores e os seguranças se 
tornaram meus irmãos. Levo uma impressão maravilhosa dela. 

Não poderia deixar de falar do José Cláudio Campos de Souza, meu 
grande amigo, que também fez parte de minha assessoria. É 
funcionário do Estado e muito contribuiu para que o meu gabinete se 
tornasse mais eficiente. Quero deixar meu abraço a todos e dizer de 
minha fidelidade a todos os funcionários e amigos que deixo nesta 
Casa. Mais uma vez, Sr. Presidente, cumprimento V. Exa. pela garra, 
pela determinação e pela maneira de conduzir seu trabalho. Quero 
também cumprimentar meu Líder, Deputado Antônio Andrade, que, 
com muita competência e presteza, esteve à frente da Liderança do 
Governo. 

Desejo a todos um feliz Natal, um 2003 com muita paz e saúde. 
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e todos os que nos 
ouvem. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade. 
O Deputado Antônio Andrade - Exmo. Sr. Presidente, Deputado 

Antônio Júlio; nobres colegas parlamentares do Colégio de Líderes 
desta Casa, Luiz Tadeu Leite, Líder da Maioria; Ermano Batista, Líder 
da Minoria; lvair Nogueira, Líder do PMDB, do Bloco Parlamentar 
Progressista; Alencar da Silveira Júnior, Líder do PDT; Sebastião 
Costa, Líder do PFL; Agostinho Silveira , Líder do PL; Luiz Fernando 
Faria, Líder do PPB; Miguel Martini, Líder do PSB; Antônio Carlos 
Andrada, Líder do PSDB; Durval Ângelo, Líder do PT; Arlen Santiago, 
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Líder do PTB; Deputados e Deputadas, caros servidores desta 
Casa, senhoras e senhores, na honrosa condição de Líder do 
Governo nesta Casa, cumprindo a elevada missão a mim destinada 
pelo Exmo. Sr. Governador Itamar Franco, desejo fazer hoje uma 
breve síntese desse período parlamentar em que exerci a Liderança 
do Governo, referindo-me, especialmente, às conquistas e realizações 
concretizadas pelos Poderes Executivo e Legislativo em favor de 
Minas Gerais. 

Como o Governo Itamar Franco tem, inquestionavelmente, uma 
dimensão histórica na vida nacional, quero dizer, em primeiro lugar, 
que Minas Gerais reconquistou, no passado recente, uma presença 
singular na definição dos rumos políticos de nosso Pais. 

Digo mais: uma análise isenta e objetiva sobre a presença do 
Governador Itamar Franco no Palácio da Liberdade mostra que Minas 
Gerais polarizou como nunca a política brasileira nesse período, ao 
converter-se em trincheira de resistência e dique de contenção à 
avalancha neoliberal orquestrada pelo Governo da União. 

Nosso Estado tornou-se o principal pólo aglutinador de resistência à 
política de esvaziamento e desmonte do Estado brasileiro. Assim, fez-
se convergência e encontro das lutas e esperanças das forças 
políticas mais progressistas de nosso Pais. 

Em todo esse processo, esta Assembléia Legislativa soube estar, 
politicamente, à altura da grandeza do momento histórico que 
vivemos. Esta Casa foi centro de debates, reflexões, iniciativas e 
decisões que sustentaram, no campo parlamentar, as corajosas 
tomadas de posições políticas do Chefe do Executivo mineiro. 

Se Minas Gerais não se tivesse posicionado, desde a primeira hora 
do atual Governo, em franca oposição aos desígnios do Poder 
Federal, até então intocado e absoluto no espaço público nacional, 
poderia não haver sido constituído no Brasil, de forma amplamente 
majoritária, o ambiente de ampla consciência política que motivou o 
voto cidadão da mudança política e administrativa do Pais. Voto 
cidadão que conferiu à aliança eleita para comandar os destinos 
nacionais uma das mais consagradoras manifestações das urnas 
exatamente em Minas Gerais e, de especial modo, na Capital dos 
mineiros. Voto cidadão que o Governador Itamar Franco liderou em 
Minas Gerais não somente para a sucessão presidencial, mas que 



decidiu, desde a primeira hora, a sua própria sucessão no 
Governo de Minas Gerais. 
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De fato, em 18/6/2002, o Governador Itamar Franco conclamou o 
Presidente da Cãmara Federal, Deputado Aécio Neves, a ser 
candidato ao Governo do Estado. 

No dia seguinte, 19 de junho, em solenidade realizada no Palácio da 
Liberdade, a candidatura Aécio Neves ganhava pela primeira vez o 
domínio público. Esse incondicional apoio eleitoral do Governador 
Itamar Franco ao Governador eleito Aécio Neves culminou no comício 
de Juiz de Fora, que marcou o encerramento da vitoriosa campanha 
dessa aliança política que consagrou o nome de Aécio Neves ainda 
no 1° turno. 

Uma eleição cidadã que renova as esperanças de um futuro 
promissor para nosso Estado, com destacada presença na política 
nacional. 

Como símbolo e emblema do Governo Itamar Franco em Minas 
Gerais, quero eleger, entre todas as iniciativas solidárias entre os 
Poderes Executivo e Legislativo do Estado, a Proposta de Emenda à 
Constituição no 50, que garante a manifestação cidadã, pelo plebiscito 
obrigatório, diante de qualquer iniciativa de privatização de empresas 
como a CEMIG e a COPASA. Essa é a letra constitucional que cria 
mecanismos de defesa dos interesses e dos bens públicos de nosso 
Estado. 

Na área social, como educação e saúde, é importante destacar a 
dedicação do Governo do Estado e deste Poder Legislativo às 
demandas mais prementes desses setores. 

Ficará para sempre nos anais da história educacional de Minas 
Gerais a realização de concurso público para o preenchimento de 
mais de 53 mil vagas na área da educação, do qual participaram mais 
de um milhão de candidatos. 

O programa 'bolsa-escola', implantado pioneiramente no vale do 
Jequitinhonha, será - não temos dúvida - exemplo e modelo para as 
futuras administrações de Minas e do Brasil. Ainda na educação, 
conforta-nos lembrar os programas de obras escolares- mais de duas 
mil executadas - e os programas de capacitação de professores, 
incluindo o Projeto Veredas; o da Pré-Escola; o de Revitalização das 
Bibliotecas Públicas. 
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Minas pôde voltar a respirar sua própria cultura no Governo 

Itamar Franco, e o grande Hotel do Barreiro de Araxá, em parceria 
com a COMIG, com a livre iniciativa, voltou a integrar o circuito mais 
seleto do turismo nacional, com importantes investimentos de 
restauração ali realizados. 

O campo sensível e desafiador da estrutura fundiária - em que urge 
ser formulado novo projeto nacional para viabilizar a modernização da 
sociedade brasileira- recebeu, no Governo Itamar Franco, tratamento 
de prioridade máxima, sem que praticamente nenhum conflito se 
estabelecesse no mundo rural. Essa política de Governo culminou na 
criação do ITER- Instituto da Terra, com pleno apoio parlamentar. 

Evoco meu testemunho pessoal da atenção dada pelo Governo 
Itamar Franco ao serviço público estadual. Numa quadra em que o 
esvaziamento estatal contribuiu, em todo o País, para o 
questionamento aberto ou para realimentar uma visão preconceituosa 
dos serviços públicos, em Minas Gerais - ao contrário - a valorização 
do servidor público se afirmou na própria defesa que o Governo fez 
das instituições do Estado. 

Esse respeito institucional é um marco desse período, no qual a 
Assembléia Legislativa teve um desempenho excepcional, como 
ocorreu na discussão e aprovação do novo sistema previdenciário de 
Minas Gerais, em reforma modelar. Cabe ainda lembrar a participação 
legislativa na regularização da função pública e na ampliação de 
numerosas carreiras, apoiando iniciat'lvas do Poder Executivo. 

Ainda agora, na ampla articulação política e administrativa para 
assegurar o pagamento do 13° salário ao funcionalismo estadual, o 
Governador Itamar Franco deu, concretamente, mais uma 
demonstração do elevado apreço que devota ao servidor público. 

Lideranças de expressão, incluindo a reconhecida participação do 
Governador eleito Aécio Neves, mobilizaram-se em torno dessa 
determinação do Governador Itamar Franco, que não queria legar ao 
seu sucessor o ônus recebido do Governo anterior, deixando de 
honrar o mesmo pagamento. 

Minas Gerais reassumiu, de fato e de direito, durante o Governo 
Itamar Franco, sua posição de primeira grandeza na Federação 
brasileira. 

Por sinal, havia muito a nação não experimentava, tão 
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intensamente, a força de um Estado, quando seu legítimo 
representante, na chefia do Poder Executivo, exerce na plenitude o 
mandato constitucional que lhe foi outorgado pelo próprio povo. Mas 
esse não foi um exercício isolado de poder, nem poderia sê-lo. O 
parlamento de Minas acompanhou, passo a passo, como afirmei e o 
sabemos todos, as ações político-administrativas do Governador 
Itamar Franco, dando-lhes sustentação sob todos os aspectos 
legislativos e políticos. E essa linha de trabalho, fundada em mútuo e 
elevado entendimento entre o Executivo e o Legislativo, continua a ser 
seguida no período final de Governo. 

Há poucos dias, na área emblemática da energia elétrica, em que, 
além da reconquista do controle acionário da CEMIG, o Estado soube 
sustar, pela mobilização política, a alienação das Centrais 
Hidrelétricas de Furnas, o Governador Itamar Franco inaugurou a 
Hidrelétrica do Funil - Usina Engenheiro José Mendes Júnior -, 
construída no tempo recorde de 27 meses, megaprojeto energético 
que associa a CEMIG à iniciativa privada, em consórcio com a 
Companhia Vale do Rio Doce. 

Aí está, nascente e em construção, a Hidrelétrica de lrapé - Usina 
Presidente JK. Sei do empenho do Governador Itamar Franco nesse 
projeto, exatamente por representar um instrumento estratégico para a 
tão sonhada "redenção do vale", desse Jequitinhonha tão rico em 
valores humanos e culturais e tão sofrido em sua dimensão social e 
econômica. 

Com a barragem mais alta do País, uma altura de 200m, lrapé, a 
maior e mais importante usina implantada no Jequitinhonha, 
localizada na divisa de Berilo e Grão-Mogol, terá potência para 
abastecer 1 milhão de consumidores, gerando 5 mil empregos diretos 
e indiretos em sua construção, com investimentos de 
R$600.000.000,00, dos quais o Estado aplicará diretamente 
R$90.000.000,00. 

A associação com a iniciativa privada em numerosos 
empreendimentos hidrelétricos, como o de Funil, é a prova maior de 
que em nenhum momento a defesa dos mais altos interesses 
públicos, nacionalmente liderada por S. Exa., excluiu a legítima 
parceria e participação do setor privado ou a atração de investimentos 
nacionais e internacionais. 
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Como resultado, nos últimos quatro anos, em conjuntura 

reconhecidamente desfavorável no plano interno e no cenário externo, 
os novos investimentos produtivos definidos para Minas Gerais 
somaram R$12.000.000.000,00, importância que corresponde 
praticamente ao orçamento anual do Estado, da ordem de 
R$13.000.000.000,00. 

Mecanismos de apoio ao crescimento econômico e à geração de 
renda e emprego foram criados e o Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais foi relançado, com recursos do SOMMA, em sua função 
primordial de fomento econômico e social. Com seu patrimônio 
quintuplicado, o BDMG realizou investimentos da ordem de 
R$200.000.000,00, distribuídos por 400 municípios mineiros. 

A probidade e a austeridade na condução da administração pública 
estadual permitem hoje ao Governador Itamar Franco somar à sua 
extensa e invejável folha de serviços prestados ao Brasil e a Minas 
Gerais reconhecido êxito na difícil tarefa de manter sob controle o 
déficit orçamentário do Estado. 

Encontrando uma situação falimentar das finanças estaduais, com 
um déficit primário superior a R$1.000.000.000,00, o Governador 
Itamar Franco manteve sob controle a folha de pagamento, que 
somava R$9.600.000.000,00 em 1998, contra os atuais 
R$9.300.000.000,00, alcançando uma redução de 2,4% nesse 
período. E esse controle foi mantido, mesmo com os reajustes 
concedidos a categorias específicas, tendo em vista a manutenção da 
eficiência na prestação dos serviços públicos. 

Além de cobrir os custos de uma pesada dívida herdada do 
passado, o Tesouro Estadual teve de enfrentar a redução das 
transferências federais, que caíram de R$3.500.000.000,00 em 1998, 
para praticamente R$3.000.000.000,00 no ano passado. A essa perda 
de recursos federais acrescentam-se as da Lei Kandir, estimadas em 
R$700.000.000,00 por ano. Nessa conjuntura de adversidades e de 
plena crise econômica, o Governo Itamar Franco soube realizar um 
esforço concentrado para expandir a arrecadação tributária e controlar 
os gastos públicos, mantendo a eficiência da máquina pública, 
assegurando o pagamento da folha salarial e negociando com o 
Governo Federal em condições vantajosas para Minas Gerais.São 
razões maiores, de natureza política e administrativa, que fazem 
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sentir, nesta hora, a importância sem par para Minas Gerais e 
para o próprio País, da histórica administração realizada pelo 
Governador Itamar Franco. 

Não posso deixar de expressar também os meus agradecimentos e 
reconhecimento aos servidores desta Casa. Graças à sua elevada 
capacidade técnica e profissional, foi possível o aprimoramento de 
numerosos projetos com idéias e soluções criativas. Pela sua 
dedicação, quero agradecer especialmente ao trabalho desenvolvido 
pela equipe do meu gabinete parlamentar e pela equipe da assessoria 
especial, que me acompanharam durante estes anos. 

Quero expressar o mais sincero reconhecimento em termos 
suprapartidários aos nobres colegas Deputados Estaduais de Minas 
Gerais, filiados à Maioria ou militando na Oposição. Neles encontrei, 
em todo o momento, a lealdade no gesto e a solidariedade na conduta 
parlamentar. Quando estiveram em jogo os superiores interesses do 
Estado, jamais se negaram a ouvir razões ou a rever posições, 
formando consensos voltados para a defesa e a prevalência dos 
interesses coletivos. Essa lição se incorpora para sempre à minha 
vivência parlamentar nesta Casa. 

O Deputado Gil Pereira (em aparte)*- Parabenizo-o por seu 
pronunciamento. O Governador Itamar Franco foi muito feliz na 
escolha de um Líder como V.Exa. Os projetos e avanços obtidos por 
Minas Gerais nesta Casa têm o bastão do Deputado Antônio Andrade. 
Ressalto, ainda, as ações do Governo Itamar Franco. 

Agradeço, de público, à minha cidade e região. V.Exa. levou ao 
Executivo as nossas solicitações, como o apoio à UNI MONTES, mola 
propulsora do desenvolvimento regional. A questão de nossa Usina de 
!rapé, redenção do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha, 
também foi conduzida por V.Exa. Com muita luta, vencemos essa 
etapa nesta Casa. 

O saneamento básico de Montes Claros, outro exemplo louvável, 
contou com sua ajuda. Não tenho dúvidas de que V.Exa. conseguiu 
transportar a tranqüilidade desta Casa ao Governo. Os projetos de 
interesse do Estado foram objeto de acordos, trabalhados por vários 
dias e chegados a consenso voltado para aprimoramento de Minas 
Gerais. Falo em meu nome e no da Bancada do PPB. Mais uma vez, 
digo que tive a honra, ao ser convidado por V.Exa. e pelo Governador 



Itamar Franco, de ser um humilde Vice-Líder, o que levarei para 
meu currículo para o resto da vida, com a alma engrandecida, 
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Parabenizo-o, mais uma vez, pela liderança perante o Governador, o 
ex-Presidente Itamar Franco, estadista que, quando Presidente da 
República e agora, com toda a dificuldade, trouxe avanços ao 
Governo de Minas Gerais, Saudação especial também a José Pedro, 
Secretário da Casa Civil, a Henrique Hargreaves, a Djalma Moraes, 
Presidente da CEMIG, entre outros com quem temos relacionamento 
próximo,os quais fizeram com que o Estado caminhasse em direção 
ao futuro, à melhor qualidade de vida para o povo, Parabenizo-o, 
ainda, pelo trabalho como grande Líder, que deixará história nesta 
Casa, 

O Deputado Antônio Andrade* - Agradeço as palavras do Deputado 
Gil Pereira, que, como Vice-Líder, sempre foi leal companheiro, 
trabalhador, lutador, muito contribuiu para o andamento dos trabalhos 
da Liderança, Agradeço-lhe a lealdade, o compromisso, o espírito de 
liderança, 

Fez muito bem de lembrar-se do secretariado de Estado, que muito 
ajudou, principalmente o Secretário da Casa Civil, que não dificultou a 
condução da Liderança neste parlamento, 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)- Gostaria de parabenizá-lo e 
dizer que o Governador Itamar Franco teve lucidez quando o escolheu 
para o Líder nesta Casa. V. Exa., no período em que assumiu a 
Liderança do Governo, conseguiu agradar a todos, contrariando um 
ditado antigo, que diz ser humanamente difícil administrar alguma 
coisa sem trazer aborrecimento a algum grupo. V. Exa. fez com que 
todos nós, neste final de legislatura, reconhecêssemos seu trabalho 
sincero e honesto. Foi sempre um homem de palavra, um amigo. 

Peço permissão a V. Exa. para dirigir-me, em nome do PFL, ao 
nosso Presidente, Deputado Antônio Júlio, e dizer-lhe: Presidente 
Antônio Júlio, diz uma frase de John Kennedy, que está agora ao lado 
de Deus: "Ainda não aprendi a maneira correta de governar, mas já 
aprendi a maneira certa de errar - querer agradar a todos ao mesmo 
tempo". V. Exa. é um herói, é a visão maior desta Casa. Em nome do 
PFL, fica o reconhecimento pela atitude de colocar-se como nosso 
paredão, o homem que, que para ser mais popular, recebeu todos os 
trancas, durante os últimos dois anos. Parabéns! Foi um grande 



prazer conhecê-lo e participar de sua amizade. O mesmo digo a 
V. Exa., como Líder, Deputado Antônio Andrade. Obrigado. 
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O Deputado Antônio Andrade* - Obrigado, Deputado Alberto Bejani. 
Mesmo com as divergências, muito somou no aprimoramento dos 
projetos encaminhados a esta Casa. Agradeço a contribuição que o 
PFL deu, buscando melhorar os projetos que aqui chegaram, em 
benefício do povo mineiro. 

"Não posso encerrar sem fazer um registro e um agradecimento 
especial ao Presidente Antônio Júlio. Sem seu apoio e sua firme 
disposição de trabalhar em benefício do povo mineiro, minha atuação 
na Liderança do Governo teria sido impossível. Registro, em meu 
nome e em nome do Poder Executivo, nosso reconhecimento e 
gratidão ao Presidente Antônio Júlio." 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)' - Caro Deputado Antônio 
Andrade, reitero o que já afirmei ontem desta tribuna. Tivemos, ao 
longo de quatro anos, momentos de enfrentamento duro, de debate 
acirrado, como convém à democracia, que pressupõe o contraditório e 
estabelece que quem perde a eleição vai para a oposição fiscalizar 
quem ganhou. Reafirmo publicamente meu enorme respeito pessoal 
por V. Exa. 

Gostaria de acreditar que fomos capazes de manter o debate no 
plano das idéias, onde se briga - e se pode brigar - de maneira 
absoluta e muito acirrada, mas se preservam as relações pessoais e o 
respeito mútuo. V. Exa. demonstrou espírito conciliador, capacidade 
de liderança na árdua tarefa de ser Líder de um Governo do qual 
tenho uma visão extremamente crítica; soube conciliar e aglutinar 
interesses e posições na Assembléia para que os grandes projetos, 
em defesa dos interesses do povo de Minas Gerais, fossem votados 
por todos nós. 

Quero cumprimentar V. Exa. e, mais uma vez, reiterar meu respeito 
e, mais do que isso, meu apreço pessoal a V. Exa. pelo seu 
posicionamento e por sua pessoa, homem de bem e correto que V. 
Exa. é. 

O Deputado Antônio Andrade* - Muito obrigado, pelas palavras, 
Deputado Amilcar Martins. 

Em outras oportunidades, pude reafirmar também o apreço que 
tenho por V. Exa. Tivemos momentos em que discutimos idéias e 
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pontos de vista divergentes, mas com grande respeito. Mesmo em 
momentos de uma CPI em que V. Exa. tinha posicionamentos 
contrários ao que eu pensava, mantivemos o respeito e, a partir 
daquele momento, passei a admirá-lo por sua posição firme, mas 
sempre respeitosa e de defesa dos interesses maiores do nosso 
Estado. Reafirmo mais uma vez, o grande respeito e a admiração que 
tenho por V. Ex a. 

Eis porque a Liderança do Governo, ao manifestar seu público 
agradecimento ao corpo parlamentar e de forma direta ao Governador 
do Estado, deseja deixar consignado nos anais desta Casa legislativa 
o testemunho de que o Estado soube honrar, com Itamar Franco no 
Palácio da Liberdade, os compromissos maiores com o povo mineiro, 
com a sociedade brasileira, com os valores da ética e da probidade 
administrativa e com a causa democrática e republicana de nossa 
Pátria." 

Neste momento, gostaria de agradecer a todos por me terem 
facilitado a condução dessa Liderança. Quero dizer, de coração, por 
ter contado, em todos os momentos, tanto com os partidos que 
compõem a Liderança deste Governo, como também com os da 
Oposição, na busca desses entendimentos maiores em defesa do 
nosso Estado. Muito obrigado. 

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

telespectadores, funcionários da Casa e pessoal das galerias, em 
rápidas palavras, quero falar de três assuntos importantes. 
Inicialmente, a situação dos hospitais de nosso Estado. Estamos 
acompanhando os momentos difíceis de nossos hospitais. Alguns dos 
nossos hospitais universitários já estão fechando as suas portas, 
prejudicando o atendimento ao povo, principalmente àqueles de 
menor condição econômica. Essa situação também prejudica o estudo 
dos jovens universitários das cidades onde esses hospitais estão 
agonizando. 

Os hospitais filantrópicos que trabalham com o SUS e têm a 
demanda de serviço aumentada pela carência, pelo sofrimento e pela 
doença que aumenta no povo brasileiro não têm tido 
concomitantemente o aumento das suas AIHs nem das tabelas de 
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pagamento das prestações de serviço. Com isso, o déficit 
aumenta e está levando a situações de inviabilidade da continuação 
dos seus trabalhos. 

Isso acontece com os hospitais públicos também. Deixamos essa 
denúncia para reflexão do novo Governo Estadual, com Aécio Neves, 
e do novo Governo Federal, com Luiz Inácio Lula da Silva. 
Esperamos, confiamos e aguardamos que esses governantes tenham 
mais sensibilidade com a saúde do povo, com os órgãos prestadores 
de serviço e com as pessoas que trabalham nessa área. Assim, 
poderemos amenizar essa situação caótica por que passa o sistema 
de saúde. 

Hoje, conversando com o prudente e equilibrado jornalista Eliseu 
Lopes, do jornal "Hoje em Dia", que nos dá cobertura, solicitei a sua 
retratação, pois, com o título "Manobra Pode Beneficiar 23", publicou 
que a Emenda no 3, votada ontem, pode beneficiar 23 Deputados da 
Casa, colocando-me como funcionário público. Isso não é verdade. 
Não sei de quem o jornal recebeu essa informação. Sem desmerecer 
a questão, solicito ao responsável a retratação, pois não sou 
funcionário público. Peço que fique registrado nos anais da Casa que 
o jornal "Hoje em Dia" publicou essa informação. 

O Projeto n° 1.945/2002, de minha autoria, veio alterar a Lei no 
13.694, de 1°/9/2000, também de minha autoria. Esse projeto foi 
criado para corrigir um parágrafo dessa lei, a fim de proporcionarmos 
mais tranqüilidade aos ex-funcionários da MinasCaixa. 

Estamos a poucos dias do encerramento desta legislatura. Foram 
quatro anos de muito trabalho, de votações decisivas, de muitos 
temas polêmicos e de investigações proveitosas em CPis que 
trouxeram conclusões de grande relevo para a vida dos cidadãos. 

Tive a felicidade de apresentar projetos que representaram 
mudanças importantes para o funcionalismo público, como o que citei, 
que resultou no acordo para o restabelecimento da vantagem pessoal 
dos servidores da extinta MinasCaixa, e outros que repercutiram no 
bem-estar e na saúde dos mineiros, como o que prevê a classificação 
do grupo sangüíneo e do fator RH, juntamente com o chamado teste 
do pezinho. 

O primeiro veio corrigir uma distorção ocorrida por ocasião do 
fechamento da MinasCaixa, que prejudicou quase 5 mil famílias de 
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abnegados servidores, muitos dos quais adoeceram e até 
faleceram em conseqüência dos problemas resultantes das 
dificuldades financeiras que passaram a enfrentar. O acordo não 
apenas beneficiou os servidores, como também pôs fim a inúmeras 
pendências judiciais envolvendo o Estado e resolveu amigavelmente 
ações em que o poder público já pensava estar vencido, 
proporcionando também uma sensível economia ao erário público. 

O outro projeto facilitou o socorro médico em casos de urgência e 
emergência, especialmente naqueles casos em que se torna 
necessária a transfusão de sangue. Classificados, desde os primeiros 
dias de vida, o grupo sangüíneo e o fator RH, a transfusão será feita 
mais rapidamente, salvando-se muitas vidas. 

Tranqüiliza-me também ter apresentado o projeto de lei que 
possibilitou a renegociação das dívidas com instituições financeiras 
extintas, como a MinasCaixa, o BEMGE e o CREDIREAL, o que 
resolveu a situação financeira de muitos mineiros. 

Muitos pequenos produtores rurais, vários pequenos empresários e 
também pessoas físicas puderam saldar seus compromissos - e ainda 
podem fazê-lo -, o que regularizou sua ficha cadastral e permitiu-lhes 
restabelecer o crédito, tão necessário na vida de todos nós. 

Na tramitação desses e dos outros vários projetos de minha autoria 
durante o mandato que termina, recebi grande apoio, que quero, neste 
momento, agradecer. 

Sou grato - e muito grato - ao Governador Itamar Franco, que, 
sempre zeloso dos interesses de Minas, soube entender o alcance 
das proposições que daqui partiram para a sua sanção. Quero aqui 
abrir um parêntese para dizer que a solução do problema da 
MinasCaixa era uma promessa de campanha do Governador Itamar 
Franco, e, com nosso trabalho e o apoio desta Casa, conseguiu 
realizá-la. 

Agradeço ao Secretário do atual Governo, sensível às grandes 
causas do povo mineiro; à Mesa, aos nobres Deputados e Deputadas, 
com quem tive o privilégio de conviver nestas lides parlamentares, 
pela cordialidade e o respeito que pautaram os nossos trabalhos -
sou-lhes muito grato -; a todos os servidores deste Legislativo e do 
Executivo, em suas várias secretarias, sempre solícitos e atenciosos; 
à minha assessoria e aos cidadãos destas Minas que acompanharam, 
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nas galerias, nos gabinetes, por cartas ou pelo correio eletrônico, 
os trabalhos deste parlamentar. Dedico a todos a minha admiração e 
gratidão. 

Quero agradecer também aos veículos de comunicação, que nos 
permitem levar ao cidadão de todos os recantos do Estado o trabalho 
de seus representantes. 

Quero, desde já, desejar um feliz Natal a todos e um próximo ano 
repleto de venturas, conquistas e progresso. 

Encerro dizendo que minha emenda ao Projeto de Lei n° 1.945, a 
qual votamos ontem, veio para trocar o nome de vantagem pessoal, 
na lei anterior, pela denominação de parcela de diferença do 
vencimento, para a Fazenda e a Procuradoria do Estado, uma vez que 
não era vantagem pessoal, mas, sim, o próprio salário do servidor. 

A todos vocês, meus agradecimentos pela convivência neste 
mandato e meus votos de muito sucesso. Obrigado. 

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 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações 
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requerimentos. Estão abertas às inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 

presente reunião o Projeto de Lei no 2.437/2002, apreciado na reunião 
extraordinária realizada ontem, à noite; os Relatórios Finais das CPis 
da Saúde e da Mineração Morro Velho; a indicação do nome do Sr. 
José Geraldo de Freitas Drummond para Presidente da FAPEMIG; as 
Propostas de Emenda à Constituição n°s 68/2001 e 93/2002; os 
Projetos de Lei Complementar n°s 22/2000, 45/2001, e 54 e 55/2002; 
e os Projetos de Lei n°s 1.877 e 1.901/2001 e 2.189, 2.381, 2.394 e 
2.463/2002, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela 
manhã. 

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



1275 
comunicações apresentadas nesta reumao pela Comissão 
Especial da SAMARCO - informando o final de seus trabalhos (Ciente. 
Publique-se.) e encaminhando relatório final, que foi publicado na 
edição anterior; pela CPI dos Cartórios - informando o final de seus 
trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando relatório final, que foi 
publicado na edição anterior; pela CPI do Sistema Prisional -
informando o final de seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e 
encaminhando relatório final, que foi publicado na edição anterior; e 
pelas Comissões de Direitos Humanos- aprovação, na 129a Reunião 
Ordinária, do Requerimento no 3.605/2002, do Deputado João Leite; 
do Trabalho - aprovação, na 38a Reunião Extraordinária, do Projeto de 
Lei no 2.268/2002, do Deputado Mauri Torres; de Educação -
aprovação, na 48a Reunião Extraordinária, do Projeto de Lei n° 
2.259/2002, do Deputado Miguel Martini, e do Requerimento n° 
3.610/2002, do Deputado Alencar da Silveira Júnior; e de Assuntos 
Municipais - aprovação, na 96a Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
n°S 3.588 a 3.597/2002 e 3.614 a 3.630/2002, do Deputado Arlen 
Santiago, e 3.613/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. 
Publique-se.). 

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

solicitando a retirada de tramitação do seu requerimento em que 
solicita que o Projeto de Lei no 1.974/2002 seja distribuído à Comissão 
de Defesa do Consumidor. A Presidência, nos termos do inciso VIII do 
art. 232 do Regimento Interno, defere o requerimento. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, antes do despacho de 

V. Exa., peço-lhe verificar se o projeto foi aprovado, agora, às 14 
horas, na Comissão. Diante de um fato consumado, não há como 
voltar atrás. O projeto encontrava-se tramitando na Comissão e foi 
aprovado. 

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a questão de 
ordem suscitada pelo Deputado Durval Ângelo, torna sem efeito o 
despacho proferido no requerimento do Deputado Dinis Pinheiro e o 
declara prejudicado. Arquive-se o requerimento. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Educação 
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solicitando seja enviado ofício ao Sr. Antônio Carlos Hilari, 
Presidente do SIND-Ute, requerendo que sejam enviadas informações 
técnicas a fim de subsidiar a apreciação do Projeto de Lei 
Complementar no 53/2002, do Governador do Estado. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen solicitando que o 
Projeto de Lei no 2.452/2002 seja distribu ido à Comissão de Defesa do 
Consumidor. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Leitura do Relatório das Atividades da Assembléia Legislativa 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à 

leitura do Relatório de Atividades da Assembléia Legislativa. 
O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Lê o Relatório de 

Atividades da 3• e 4• Sessões Legislativas da 14• Legislatura da 
Assembléia Legislativa, que será publicado em outra edição.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas, para a reunião solene também de 
amanhã, logo após a aprovação do Projeto de Lei n° 2.396/2002, nos 
termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária na 
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do 
dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 285a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 11/12/2002 
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Olinto Godinho e 

Mauri Torres 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte 

(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Palavras do Sr. 
Presidente - Chamada para recomposição de quórum; suspensão da 
chamada de recomposição de quórum; questões de ordem - Votação 
de Proposições: Votação, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 
2.472/2002; discursos dos Deputados Rogério Correia, Adelmo 
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Carneiro Leão, Maria José Haueisen e Edson Rezende; 
aprovação; verificação de votação; questões de ordem; ratificação da 
aprovação - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e 
Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação Final 
do Projeto de Resolução no 2.472/2002; 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 - Alencar da Silveira Júnior- Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael 
- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Errnano Batista - Fábio A velar- Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu 
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza 
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - 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, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 a Parte 
Ata 

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

2• Parte (Ordem do Dia) 
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2• Parte da reunião, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reumao por 45 

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 (Deputado Olinto Godinho) - Estão reabertos os 

nossos trabalhos. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 
presente reunião o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.266, 
apreciado na reunião extraordinária de hoje, pela manhã. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)-(- Inicia a chamada.) 
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que suspenda a 

chamada, tendo em vista que a Presidência verifica, de plano, a 
existência de quórum para a votação da matéria constante na pauta. 

Questões de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Já que se está fazendo a chamada, 

que se termine de fazê-la. 
O Sr. Presidente - Deputado, já confirmei que há 44 Deputados em 

Plenário. 
O Deputado Rogério Correia - Seria bom que soubéssemos o 

número certo de Deputados. 
O Deputado Agostinho Patrús - Solicito ao Deputado Rogério 

Correia que verifique o número. Temos mais de 40 Deputados em 
Plenário. Não vamos perder tempo com a chamada. Outros 
Deputados já estão chegando ao Plenário. Vamos votar a matéria. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Embora possamos constatar o 
número de parlamentares neste Plenário, nunca foi praxe da Mesa 
interromper chamada em razão dessa constatação. Para manter a 
ordem, peço que o Deputado Álvaro Antônio conclua a chamada. 

O Sr. Presidente - De acordo com o art. 257 do Regimento Interno, a 
verificação de quórum será feita pelo Presidente da Assembléia, de 
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plano, por chamada ou por meio de sistema eletrônico, caso em 
que, somente no final do procedimento, o resultado constará no 
painel. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - É claro. Não há novidade. De 
plano, por chamada, ou verificação pelo sistema eletrônico. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que 
comprovemos nossa presença pelo placar eletrônico. 

O Deputado Rogério Correia - Não havia terminado minha questão 
de ordem. A primeira chamada é feita nominalmente para se fazer a 
listagem para a recomposição do quórum. O que pediria a V. Exa. é 
que simplesmente terminasse a chamada, já que o processo foi 
iniciado. Se há ânsia de demonstrar ao Governo Aécio a vontade de 
votar a lei delegada, talvez o processo estivesse mais adiantado. V. 
Exa. que peça paciência aos Deputados e que o trâmite da 
Assembléia Legislativa seja seguido. 

O Deputado João Paulo - Presidente, V. Exa. tem competência para 
mandar fazer a chamada e para suspender essa ordem. Proponho 
que votemos os projetos em pauta porque é notória a presença de 
mais de 39 Deputados. Cumprimento V. Exa. pela decisão. 

Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 

2.472/2002, da Comissão de Justiça, que delega ao Governador do 
Estado a atribuição para elaborar lei delegada que dispõe sobre a 
estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos 
termos que menciona. A Comissão de Administração Pública opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Para 
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, 
Deputadas Maria José Haueisen e Elbe Brandão, quanto a esse 
projeto de lei delegada, por várias vezes, o Partido dos Trabalhadores 
veio até ... Peço a V. Exa., Sr. Presidente, que garanta o meu tempo. 
Não é possível que nem possamos encaminhar. Pelo menos, como 
determina o Regimento, tenho o direito de fazer o encaminhamento. 
Assim, solicito que considere o meu tempo de 5 minutos. 

O Sr. Presidente (Alberto Pinto Coelho) - O seu tempo será 
considerado. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, já 
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apresentamos os motivos que nos fazem discordar do projeto que 
institui essa lei delegada solicitada pelo Governador Itamar Franco a 
pedido do futuro Governador Aécio Neves. 

Reitero que ninguém conhece o conteúdo do que poderá ser a 
reforma administrativa, quais secretarias ou órgãos poderão ser 
extintos ou criados. Nada disso foi dito. Não temos nenhum 
conhecimento do seu conteúdo. Por isso achamos que, simplesmente 
delegar ao Governador a possibilidade de fazer modificações na 
estrutura do Estado sem sequer debatê-la, não é correto. Não que o 
Governador não possa fazer as suas alterações administrativas. 
Julgamos que deve fazê-las. Todo Governo em início de mandato as 
faz. Mas as faz discutindo com a Assembléia Legislativa e com a 
sociedade civil, e não de forma autoritária. 

Parece-me ser exatamente esse o caráter dessa delegação. Não 
sabemos se o que se chama de enxugamento de cargos, na verdade, 
não será o sucateamento do serviço público, que, aliás, tem sido a 
tônica dos Governos tucanos. Foi assim o Governo Eduardo Azeredo 
e estão sendo assim os oito anos de Governo Fernando Henrique. O 
nosso receio é exatamente que, ao invés de ajudar, isso atrapalhe. 

Sr. Presidente, durante um grande período, estamos fazendo uma 
obstrução que é legítima, porque ainda não concordamos com o fato 
de que esse projeto tenha, como está tendo, um resultado de votação 
tão rápido, enquanto outros tramitam muito vagarosamente ou nem 
tramitam, como é o caso do plano de carreira dos professores e 
demais trabalhadores da educação. Nesse caso, o projeto está parado 
na Comissão de Educação, e já foi anunciado que assim continuará. 
O único compromisso que conseguimos do futuro Governo é receber 
novamente o sindicato para recomeçar a discussão do plano de 
carreira na primeira semana de Governo, reiniciando todo o processo 
de negociação de algo que, há dois anos pelo menos, já vem sendo 
negociado. 

São dois caminhos distintos: uma lei delegada que tramita 
rapidamente pela Casa e faz com que os Deputados nem tenham 
paciência para escutar uma chamada, faz com que outros gritem no 
Plenário tentando impedir que o encaminhamento da discussão seja 
feito; e outro projeto em que todas as vírgulas são discutidas, por mais 
que se diga que não haverá nenhum custo imediato, porque não 
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esse projeto de plano de carreira tramitasse na Casa. 
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Por existirem dois pesos e duas medidas, com mais força ainda 
iremos encaminhar contrariamente à aprovação dessa lei delegada. A 
solução que a Bancada do PT tentou, durante toda a semana passada 
e esta, é a obstrução da pauta para aprovar o plano de carreira, mas, 
até agora, isso não surtiu efeito. 

Agradeço a boa-vontade do Deputado Danilo de Castro por ter vindo 
aqui, após esse período de obstrução, para conversar com os lideres 
de todos os partidos desta Casa e com as entidades sindicais. 
Agradeço esse esforço, mas o resultado não foi aquele que todos 
esperávamos e, certamente, não agrada aos professores. O que ficou 
deliberado foi que haverá reunião com Aécio Neves, na primeira 
semana de governo, para iniciar o processo de discussão do plano de 
carreira e estabelecer metas de envio para a Assembléia Legislativa. 
É claro que continuaremos cobrando, com outras lideranças e 
partidos, que essa reunião aconteça e que o plano de carreira venha a 
se tornar realidade, apesar de infelizmente ter que dizer que essa 
legislatura ficou devendo, e não apenas o Governador Itamar Franco, 
aos professores o plano de carreira que todos nós, durante as nossas 
campanhas nos comprometemos, nas bases, que o votaríamos. 
Infelizmente, essa legislatura não conseguiu cumprir esse 
compromisso, que foi, diria, de todos os 77 Deputados. De nossa 
parte, o PT, fizemos o possível e continuaremos fazendo. 

Assim, reforço a argumentação de votar contra a lei delegada, até 
porque uma lei não pode caminhar tão rapidamente quanto essa 
enquanto outra, muito mais justa e conhecida do que essa, que é o 
plano de carreira, fica paralisada nesta Casa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, senhoras e senhores, encaminho contrariamente à 
aprovação do Projeto de Lei n° 2.472/2002, sobre a lei delegada, 
considerando que não cabe à esta Assembléia Legislativa renunciar 
às suas responsabilidades, transferindo-as para o Executivo. Muito 
precisa ser feito para melhorar e aprimorar o Estado, mas não se faz 
isso renunciando, ficando à parte das responsabilidades dessas 
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mudanças. 

Também encaminho contrariamente à lei delegada porque considero 
que estamos eticamente impedidos de, nesta legislatura, votarmos, 
dar uma delegação de poder a um governo que vai administrar a coisa 
pública com o controle de uma próxima Assembléia Legislativa, com 
parcela significativa de parlamentares novos. 

Encaminho contrariamente à aprovação, levando em consideração 
que o que se vai mudar é de total desconhecimento nosso, da 
Assembléia Legislativa. Estamos dando um cheque em branco ao 
Governador para que faça mudanças, e qualquer mudança que o 
futuro Governador fizer, afrontando a Constituição do Estado, também 
vamos enfrentá-la diante dos tribunais. Qualquer alteração que o 
Governador fizer, atropelando as determinações constitucionais do 
Estado e da República, terá, também, nossa oposição perante os 
tribunais do País. 

Os graves problemas do Estado, para serem superados, resolvidos, 
para poder melhorar essa estrutura e para que possamos vencê-los, 
precisam do trabalho da Assembléia Legislativa. Acho um absurdo 
que a crítica que se faz, nós mesmos fazemos essa crítica, é que o 
Executivo legisla, interfere, manda demais no Legislativo. Mesmo 
reconhecendo essa situação que nos submete ao Poder Executivo, 
que nos reduz, enfraquece, mesmo reconhecendo que a Constituição 
dá ao Poder Executivo mais poder do que ao próprio Poder Legislativo 
para legislar, estamos aqui reunidos, com toda essa pressa, para 
transferir mais poder ao Executivo. Pode uma coisa dessas? Como 
ficaremos, fazendo este discurso aqui? Que situação é esta? O Poder 
Executivo legislou mais - o Governo Itamar Franco e os Governos 
anteriores também se comportaram dessa forma - do que a 
Assembléia Legislativa, mais do que os 77 Deputados, e agora 
estamos reunidos para dar mais poder àquele Poder que reclamamos 
ter poder de mais. Por isso, entendo que as mudanças necessárias 
para a construção do Estado democrático de direito e de justiça 
exigem de nós não a renúncia do nosso Poder, não dar um cheque 
em branco ao Executivo, mas cumprir nossa obrigação de legislar 
melhor e melhorar a estrutura do Estado em favor da democracia, da 
justiça social e do pleno desenvolvimento dos interesses da sociedade 
mineira. 
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O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, a 

Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

pessoas presentes às galerias, também somos contra a lei delegada. 
Votaremos contra, estamos encaminhando contra e lamentamos que 
essa lei delegada não tenha sido nem sequer discutida nesta Casa. 
Por várias vezes comentamos e criticamos, mas não houve o 
momento de discussão. A discussão, garantida pelo Regimento 
Interno, de uma hora para cada parlamentar, não ocorreu, porque veio 
abaixo de proposta de emenda à Constituição que não era votada, e a 
lei delegada ia e voltava na pauta todo dia e não foi sequer discutida. 
Queremos dizer que nosso empenho em encaminhar essa votação é 
também a manifestação que fazemos de repúdio pela maneira como 
os trabalhos são conduzidos nesta Casa. A Constituição Federal é 
claríssima no seu art. 206, inciso V: "Valorização dos profissionais do 
ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o 
magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas de títulos ... ". 

Toda vez que se fala da necessidade de concurso para garantir a 
situação dos professores, vem colado que o projeto da Deputada Elbe 
Brandão é inconstitucional, porque não o pede; porém, maior 
inconstitucionalidade que o magistério está vivendo e sofrendo nesta 
Casa, desde 1988, não existe. Está garantido na Constituição o plano 
de carreira, e ninguém está fazendo questão - ninguém é força de 
expressão -, esta Casa, em sua maioria, não faz força para que esse 
plano de carreira seja válido e para que a Constituição seja realmente 
reconhecida em relação aos direitos do trabalhador. 

Mas estou aqui também para falar contra esse cheque em branco 
que estamos dando ao futuro Governador. Uma lei delegada é muito 
pior do que uma medida provisória. No caso da medida provisória, os 
congressistas pelo menos votam sabendo em que estão votando, qual 
o direito está sendo concedido ao Presidente e qual a facilidade que 
ele terá com aquela medida. Aqui não; estamos votando no escuro, 
não tendo garantia alguma do que virá. Serão mudanças de todo o 
tipo: reforma e aumento de Secretarias, eliminação de outras, 
enxugamento da máquina. Enxugamento em cima do que e de quem? 

Srs. Deputados, quando disputamos a eleição, falamos para os 
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nossos eleitores, nos nossos palanques e panfletos, que 
defenderíamos os seus interesses. Não sei se o interesse que tenho 
para defender, se aquilo que me foi delegado por meio do voto é o 
mesmo interesse que tem o futuro Governador. Então, o que 
responderei aos meus eleitores, quando as coisas acontecerem, de 
maneira tal, que os interesses do povo não sejam atendidos? Nesse 
caso, ficará bem claro que fomos omissos e coniventes. 

Sabemos que perderemos, mas estou aqui para encaminhar isso, 
porque, se de um lado há uma maioria esmagadora que votará a favor 
da lei delegada - não duvido disso -, há também um Regimento nesta 
Casa que, às vezes, garante a nossa pretensão e a nossa fala. Esse 
Regimento, tantas vezes ferido, dá-nos o direito de encaminhar, ainda 
que seja por 5 minutos, a votação desse projeto de lei delegada, para 
mim famigerada, e que será aprovado. 

Ainda tenho 2 minutos. Gostaria que todos os que são contra a lei 
delegada viessem a essa tribuna para também se manifestar. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o Deputado 
Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público presente, telespectadores, há uma 
contradição entre o que diz e o que faz a liderança - ou as lideranças -
do novo Governo em relação a esses dois projetos: a questão do 
plano de carreira e a questão da lei delegada. Se o Líder do PSDB diz 
que o Governo recém-eleito não aceita o plano de carreira, porque o 
projeto apresenta problemas jurídicos, administrativos e de redação, 
esse mesmo Líder é membro da Comissão de Educação, assim como 
o seu Presidente, e esse projeto passou em 1 o turno nessa Comissão. 
Então, quais são esses problemas? Por acaso, os membros da 
Comissão não os viram? 

Qual problema existe nesse plano de carreira, discutido há mais de 
dois anos e elaborado paritariamente com representantes do Governo 
e dos trabalhadores da educação? Qual é o problema de um projeto 
que passou pelas Comissões de Constituição e Justiça, de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Administração Pública, 
mas que agora está agarrado na Comissão de Educação? Qual é o 
problema desse projeto, que, embora tão discutido, não serve, como 
alega o futuro Governo? Os outros projetos aprovados por esta Casa, 
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há dez dias ou um mês, também não servem? E, quem sabe, 
também não poderiam ser votados? 

Por outro lado, o que sabemos da lei delegada que o Governo 
elaborará? Há quanto tempo o projeto de resolução que delega ao 
Governador atribuição para elaborar lei delegada está sendo 
discutido? Qual será o conteúdo da futura lei? Então, existe 
contradição: temos um projeto, desde 1998, que atende às 
reivindicações dos trabalhadores em educação, mas que até hoje não 
está aprovado. De que serviu a luta permanente desses servidores, 
durante esses quatro anos? De que serviu a elaboração desse plano 
de carreira, feito a muitas mãos, com o objetivo de atender aos 
interesses dos servidores e do próprio Governo? 

O que sabemos da lei delegada a ser elaborada pelo Governador? 
Onde impactará? Quais serão os órgãos extintos. criados ou 
transformados? Qual será o impacto para os servidores? Quantos 
serão demitidos, contratados, transferidos? Como esta Casa pode 
tomar essa decisão quanto ao projeto do plano de carreira, tão 
discutido? Parece que as discussões não tiveram valor. 

Por isso o PT é contrário ao Projeto de Resolução no 2.472/2002. O 
futuro Governador diz desconhecer o impacto que trará o plano de 
carreira para as finanças do Estado. Sabemos que não trará impacto, 
porque não está acompanhado da tabela. Ao negociar a tabela com o 
futuro Governo, o Sind-UTE não consegue convencê-lo da 
importância e da necessidade do plano de carreira. Como o sindicato 
explicará para suas bases o resultado da greve, da mobilização feita 
durante dois meses? Como nós, Deputados, explicaremos para as 
nossas bases o motivo de não aprovarmos o plano de carreira? 

Esse é o presente que esta Casa está dando aos servidores da 
educação. É um presente amargo que não lhes trará esperanças para 
2003. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Rogério Correia - Verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico, e, para tanto, solicita 
aos Deputados que ainda não registraram presença no painel 
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eletrônico que o façam neste instante. 

Questões de Ordem 
O Deputado lrani Barbosa - Estão nos chamando de quadrilha, Sr. 

Presidente. Se não tem moral para presidir essa Mesa, deixe para 
quem pode. Tem de calar a boca desse pessoal. Evacue as galerias. 
Isso aqui não é bandalha. Se não tem moral, encerre a reunião. Não 
vou admitir que vagabundo dessa natureza chame os Deputados de 
quadrilha. Ponha-os para fora. Quando permite que eu seja chamado 
de quadrilheiro, está permitindo baderna nesta Casa. 

O Sr. Presidente - Há um equivoco de sua parte. A Presidência se 
pauta pelo Regimento desta Casa, pela ética e pelo decoro 
parlamentar, e assim vai se pautar como magistrado nesta Casa. 
Solicito às galerias que se comportem de acordo com o Regimento 
desta Casa, que é democrática. Existe um regimento para ser 
obedecido, e esta Presidência vai se pautar estritamente pelos seus 
dispositivos. Portanto, não aceitará intolerância. 

O Deputado Alberto Bejani - Falo para meus amigos da galeria -
chamo-os assim, porque entendo que a educação é primeiro lugar em 
qualquer parte do mundo. Não terminamos ainda esta legislatura. 
Evidentemente, precisarão dos Deputados para votarem a favor de 
seus interesses. Portanto, gostaria que entendessem que os dedos 
das mãos não são iguais. É ruim escutarmos palavras que não 
merecemos. Muito obrigado. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Votaram "não" 6 

Deputados, totalizando 59 votos. Está, portanto, ratificada a 
aprovação do projeto. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto 
de Resolução no 2.472/2002 na forma do vencido em 1° turno. À 
Comissão de Redação. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 O 

minutos para que se ultime o parecer de redação final do Projeto de 
Resolução no 2.472/2002. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de 
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Resolução no 2.472/2002, da Comissão de Justiça, que delega ao 
Governador do Estado atribuição para elaborar lei delegada que 
dispõe sobre a estrutura da administração direta e indireta do Poder 
Executivo, nos termos que menciona. Em discussão, o parecer. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Promulgação. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião extraordinária de amanhã, dia 12, às 9 horas, nos termos do 
edital de convocação e para a reunião ordinária de amanhã, às 14 
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

• - Sem revisão do orador. 
ATA DA 286a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 12/12/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente- Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; 
discurso do Deputado João Leite; questões de ordem; suspensão e 
reabertura da reunião; questões de ordem; requerimento do Deputado 
Sargento Rodrigues; deferimento - Votação, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei n° 457/99; aprovação com a Emenda n° 1 - Votação, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n° 2.445/2002; requerimento do Deputado 
Sargento Rodrigues; aprovação do requerimento - Discussão, em 2° 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 86/2002; 
encerramento da discussão; chamada de votação nominal; aprovação 
- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.439/2002; aprovação 
na forma do vencido em 1 o turno; declarações de voto- Discussão, em 
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 15.320; discursos 
dos Deputados Doutor Viana e Antônio Carlos Andrada; encerramento 
da discussão; chamada de votação secreta; rejeição - Discussão, em 
1° turno, do Projeto de Lei n° 971/2000; encerramento da discussão; 
requerimento do Deputado Arlen Santiago; deferimento; votação do 
projeto salvo emendas e destaque; aprovação; votação da Emenda no 
2; aprovação; votação da Emenda n° 1; rejeição; votação da Emenda 
n° 3; aprovação - Discussão, em 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 
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1.157/2000 e 1.877/2001; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei n° 2.095/2002; apresentação do Substitutivo n° 1; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o 
substitutivo para a Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei no 2.189/2002; encerramento da 
discussão; votação do projeto salvo emendas e subemenda; 
aprovação; votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e da Emenda 
n° 2; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 1 - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n° 2.345/2002; aprovação - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 2.381/2002; aprovação com a Emenda n° 1 
- Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 2.463/2002; encerramento da discussão; 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; deferimento; 
votação do projeto salvo emendas e destaque; aprovação; votação da 
Emenda n° 1; aprovação; questão de ordem; leitura da Emenda n° 2; 
questões de ordem; votação da Emenda no 2; rejeição - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.1 08/2002; aprovação com a 
Emenda n° 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
2.172/2002; encerramento da discussão; requerimento do Deputado 
Cristiano Canêdo; aprovação do requerimento; discurso do Deputado 
Marco Régis; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; 
prejudicialidade do Substitutivo n° 1; votação da Emenda n° 1; 
aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.186/2002; 
apresentação da Emenda no 1; encerramento da discussão; votação 
do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1; 
aprovação; questão de ordem; declarações de voto- Encerramento. 

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - 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 - Eduardo Hermeto -
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Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende 
- Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa - lvair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro 
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

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

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

1 a Parte 
Ata 

O Deputado 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 

reunião o Projeto de Lei n° 2.472/2002, apreciado na reunião 
extraordinária realizada ontem à noite. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, 

solicitando a inversão de pauta da presente reunião, de modo que o 
Projeto de Lei n° 2.439/2002 seja apreciado em primeiro lugar, dentre 
as matérias em fase de discussão. Com a palavra, para encaminhar, o 
Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público 
presente, telespectadores da TV Assembléia. Encaminho 
favoravelmente ao requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, 
porque o Projeto de Lei no 2.439/2002, que assegura pensão mensal 
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vitalícia aos bolsistas de atividades especiais da FHEMIG, é o 
único, nesta manhã, que goza de consenso para votação. A 
solicitação é que o projeto tenha preferência na votação, por isso é 
importante sua aprovação. 

A pauta apresenta projetos que não foram acordados na reunião de 
Lideranças. Como nos restam apenas algumas reuniões para votar o 
orçamento e entrar em recesso, as Lideranças foram reunidas na 
busca de um acordo sobre os projetos. Porém, encontramos vários 
projetos sobre os quais não há acordo, inclusive a proposta de 
emenda à Constituição que propõe a criação do Conselho de Contas 
dos Municípios. Portanto, informo que iniciamos um processo de 
obstrução da votação para que tenhamos na pauta os projetos sobre 
os quais há entendimento. Faltam, repito, poucas reuniões para o 
recesso, e não é possível termos na pauta projetos que não têm a 
concordância da maioria da Assembléia Legislativa. Além da Maioria, 
a Assembléia Legislativa também é feita da Minoria, que não concorda 
com vários projetos que estão na pauta e com outros que poderão vir 
a estar. Enquanto não houver um acordo amplo para a votação das 
matérias, obstruiremos os trabalhos, resistindo para não votar as 
matérias em que não há acordo, especialmente a criação do Conselho 
de Contas dos Municípios. Estamos levantando todos os argumentos 
da discussão que houve na Assembléia Legislativa na época da 
proposta de sua criação. O tema foi debatido com os outros tribunais 
brasileiros e, ao final, os entendimentos foram de que a proposta não 
deveria prosseguir. 

E agora, no final dos trabalhos desta legislatura, essa matéria é 
apresentada novamente. Somos contra e vamos procurar, com todas 
as nossas forças, impedir que esse órgão seja criado. Além de todos 
os argumentos que temos, há a opinião da população, a 
argumentação desenvolvida em todas as comunicações que tenho 
recebido em meu gabinete. Tenho recebido algumas manifestações 
de muita revolta contra a criação desse conselho. 

Não há entendimento na Casa para a votação da criação desse 
conselho, nem o há para a votação de vários projetos colocados na 
pauta de hoje, especialmente os que tratam da redução da alíquota de 
ICMS para determinados produtos. Não é possível, ao final de seus 
trabalhos, a Assembléia votar matéria ligada à arrecadação do Estado 
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sem uma avaliação mais cuidadosa. 

Faremos esse processo de obstrução também na próxima semana. 
Esperamos poder contar, além da Bancada do PSB, com a do PT e do 
PDT para obstruir os trabalhos da Assembléia Legislativa. E que não 
sejam incluídos na pauta projetos que tratam de renúncia da 
arrecadação do Estado sem a devida análise. 

Sobre essa questão da criação de conselho, repito, tivemos 
oportunidade de fazer um estudo cuidadoso, e a matéria não 
prosperou depois disso. Não é possível agora, no apagar das luzes 
desta legislatura, votarmos um projeto que já recebeu uma avaliação 
negativa por parte da Casa. 

Encaminhamos favoravelmente ao requerimento do Deputado 
Sargento Rodrigues. Sei que, após a minha intervenção, outros 
Deputados também farão o encaminhamento de votação desse 
requerimento. Espero que sejamos vencedores nesta obstrução. 
Queremos votar os projetos para os quais existe consenso, como o 
Orçamento, que já foi discutido. Não entendemos por que não está na 
pauta. Votado o Orçamento, entraremos em recesso. 

Há acordo também para votarmos o Projeto de Lei n° 2.439, e 
muitos que estão nas galerias vieram das diversas colônias do Estado 
e esperam a votação desse projeto. Queremos que seja votado, mas 
não os outros, que estão na frente deste. E por isso vamos obstruir a 
votação. Não queremos votar projetos que vão tirar arrecadação do 
Estado de Minas Gerais. 

Esses estão na frente daquele projeto. Então, quero que todos 
entendem a maneira como foi feita a pauta. Colocaram projetos que 
retiram recursos do Estado. Antes, então, de votar esse projeto, 
teríamos que votar aqueles que retiram a arrecadação do Estado. Não 
votaremos. Não achamos que eles devem ser votados dessa maneira. 
Merecem uma avaliação mais cuidadosa. Não podem ser votados 
assim, de afogadilho. Temos que analisá-los. Também entendemos 
que não devemos votar a criação do Conselho de Contas do 
Município. Essas matérias são polêmicas, Sr. Presidente. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Ao final deste encaminhamento, Sr. 

Presidente, solicito a V. Exa., para dar continuidade aos nossos 
trabalhos com a atenção que essa pauta merece, que fizesse a 
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recomposição do quórum, já que não temos o número de 
Deputados para a votação dos projetos. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa o Deputado João Leite de 
que a pauta foi aquela acordada por todos os lideres presentes na 
reunião da tarde de ontem. Esta Presidência não colocou nenhuma 
matéria não acordada ontem. Acertamos que a pauta de hoje seria a 
acordada ontem e que o projeto que trata da criação do Conselho de 
Contas não estaria na pauta, pois está dependendo ainda de um 
parecer da comissão especial, que o analisará na próxima terça-feira. 
Então, não vejo por que esse trabalho de obstrução na pauta de hoje, 
sob a alegação de que a Presidência fez uma pauta que não foi 
acordada. Isso ocorreu sim, ontem. Essas matérias foram acordadas 
no Colégio de Lideres. Por isso, a Presidência fez essa pauta para a 
parte da manhã. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria, então, de 
argumentar que representei o Líder da Bancada do PSB, na reunião, 
Deputado Miguel Martini, e quero manifestar a minha posição: não 
estou de acordo com o projeto colocado na pauta de hoje, pois está à 
frente de todos, o Projeto de Lei no 457/99, que trata de isenção de 
ICMS. Não estou de acordo com o Projeto de Lei n° 2.445, que 
também trata de redução para 12% da alíquota do ICMS incidente 
sobre a venda de medicamentos. Se não pude dizer isso no momento, 
estou fazendo-o agora. Não estou de acordo com esses projetos que 
reduzem a arrecadação do Estado. Por isso, a obstrução, Sr. 
Presidente, que também já visa à colocação, na pauta, da criação do 
Conselho de Contas do Município. Estamos obstruindo desde agora. 
Queremos um acordo para colocar na pauta aquilo para o que há 
entendimento. Quero dizer novamente: não entendo por que o 
orçamento não está na pauta, já que houve entendimento e ele 
passou pelas comissões. O orçamento deveria estar aqui para ser 
votado, já que existe acordo de todos, para chegarmos ao recesso. 

O Sr. Presidente - Se V. Exa. está em desacordo, deveria ter se 
manifestado ontem perante o Colégio de Lideres. Assim, essa matéria 
teria sido discutida ontem, e não hoje. Já que não há acordo para 
votação, a Presidência suspende a reunião e, se não houver acordo, 
não haverá votação na parte da manhã. 

Suspensão da Reunião 
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O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 35 

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 João Leite - Sr. Presidente, estamos de acordo com o 

entendimento que foi feito para votarmos as matérias, com o 
adiamento da votação do Projeto de Lei no 2.445/2002. Creio que o 
Deputado Sargento Rodrigues vai fazer o requerimento para votarmos 
as matérias. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, também concordo com o 
estabelecido, mas gostaria de apresentar um protesto. Ontem, ficou 
combinado que a pauta incluiria uma emenda ao Projeto de Lei no 
1.945/2002. Trata-se de uma emenda que visa apenas a mudar a 
redação do § 5°: em lugar de "parcela complementar do vencimento 
básico" passaria a constar "parcela de diferença de vencimento". O 
projeto já foi aprovado e virá ao Plenário em 2° turno. Esse termo já foi 
objeto de acordo com a Secretaria da Fazenda a pedido do Líder do 
Governo na Casa e é fruto de .uma negociação de dois meses. 
Estamos pedindo a colocação dessa emenda junto com o projeto na 
pauta de votação porque ela não traz nenhuma despesa para o 
Governo. Infelizmente, esse projeto foi retirado ontem. 

Portanto, peço a inclusão do projeto e da emenda na pauta da 
proxtma reuntao. Infelizmente, se não pressionarmos nem 
reclamarmos, não conseguiremos nada. Peço a inclusão, na próxima 
pauta, do Projeto de Lei no 1.945/2002, em 2° turno, com uma emenda 
mudando, de comum acordo com a Secretaria da Fazenda, de 
"parcela complementar do vencimento básico" para, conforme 
negociação do Secretário com o Dr. Magno, "parcela de diferença de 
vencimento". Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Doutor Viana 
que, como a reunião de ontem se estava prolongando, tivemos de 
fazer uma pauta para ser publicada no diário oficial. Sua matéria 
estará na pauta da reunião, ou de amanhã, ou de segunda-feira, ou de 
terça-feira, dependendo dos próximos entendimentos. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, o requerimento 
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que ora encaminhamos pretende colocar em primeiro plano a 
votação do Projeto de Lei no 2.439/2002, obviamente após a votação 
do Projeto de Lei no 457, do Deputado Fábio Avelar. Outro 
requerimento de minha autoria, já sobre a mesa, solicita o adiamento 
da votação do Projeto de Lei no 2.445/2002. Por último, considero 
importante estarmos atentos à pauta quanto ao Projeto de Lei n° 
2.463/2002, do Tribunal de Justiça. São essas minhas observações 
para que possamos votar e limpar a pauta. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento 
Rodrigues solicitando a retirada do seu pedido de inversão de pauta. 
A Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso VIII do art. 
232 do Regimento Interno. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 457/99, do Deputado 
Fábio A velar, que acrescenta dispositivo à Lei n° 9.944. de 4/9/89, que 
alterou artigos das Leis n°s 9.758, de 10/2/89, e 6.763, de 26/12/75, 
que estende a isenção do ICMS às operações internas realizadas na 
aquisição de motocicleta destinada a emprego na categoria de 
aluguel. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina por sua aprovação com a Emenda no 1, que apresenta. Em 
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° 
turno, o Projeto de Lei n° 457/99 com a Emenda n° 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 2.445/2002, do Deputado 
Antônio Andrade, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que 
consolida a legislação tributária do Estado e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização 
Financeira, que opina pela rejeição da Emenda n° 1. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando o 
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 
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Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição 

n° 86/2002, do Deputado Hely Tarqüínio, 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 à votação pelo processo nominal, conforme o art. 260, I, c/c 
os arts. 201 e 263, I, do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem aprovar a matéria responderão "sim", os que desejarem 
rejeitá-la responderão "não". A Presidência lembra que a matéria será 
aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. Com a palavra, o 
Sr. Secretário, para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade - Ermano Batista - lvair Nogueira - Antônio Carlos 

Andrada - Arlen Santiago - Sebastião Costa - Luiz Fernando Faria -
Durval Ângelo - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -
Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto 
- Amilcar Martins - Anderson Adauto - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo 
- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe 
Brandão- Fábio A velar- Gil Pereira - lrani Barbosa - João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - Luiz Menezes - Márcio Kangussu - Mauro Lobo 
Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Não houve voto 
contrário. Fica, portanto, aprovada, em 2° turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição no 86/2002. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 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 Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
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se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 
2° turno, o Projeto de Lei n° 2.439/2002 na forma do vencido em 1° 
turno. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, quero apenas 

cumprimentar o pessoal da Colônia Santa Isabel, que se manteve 
firme aqui, e também das outras colônias, que certamente 
necessitavam muito da aprovação desse projeto. Anunciamos o nosso 
voto favorável, e tenho certeza de que esta Casa fez justiça com as 
pessoas que há muito esperavam a aprovação dessa matéria. Muito 
obrigado. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, em nome do PT, 
quero manifestar nossa satisfação em termos aprovado esse projeto. 
Saúdo o Sind-Saúde, que se empenhou na tramitação da matéria, e 
todos os que estão aqui e que participaram democraticamente desse 
processo. Agradeço aos Presidentes das Comissões de Justiça, de 
Administração Pública, de Fiscalização Financeira e também ao 
Presidente desta Casa o empenho para que o projeto tramitasse em 
regime de urgência, e a todos os Deputados que aprovaram 
requerimento de minha autoria a fim de que a tramitação da matéria 
fosse em regime de urgência. Então, toda a Casa, o Sind-Saúde e 
todos vocês estão de parabéns, merecidamente. Obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
também queria falar da minha satisfação pela aprovação desse 
projeto, que vem fazer justiça a trabalhadores que têm uma missão 
tão especial e que a cumprem com tanta dedicação. Quero externar a 
minha alegria pela aprovação desse projeto e não poderia perder a 
oportunidade de lembrar que hoje, 12 de dezembro, é o aniversário de 
Belo Horizonte. Eu, meus pais, meus irmãos, toda a minha família 
nascemos aqui. Somos quatro gerações de belo-horizontinos na 
minha família. Quero falar da alegria de poder declarar publicamente, 
mais uma vez, o meu amor a esta cidade, que não é apenas onde 
nasci, mas onde faço política e, sobretudo, o lugar que escolhi para 
criar a minha família. Nasci aqui, pretendo morrer aqui e desejo a todo 
o povo de Belo Horizonte, a nossa cidade, os melhores votos de 
progresso, de justiça social, para que esta seja uma cidade cada vez 
melhor para criarmos nossas Iam ílias. 
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Quero cumprimentar as várias iniciativas que comemoram hoje 

os 105 anos de Belo Horizonte. Quero listar algumas delas: a 
recuperação, a restauração da Casa do Baile, no complexo da 
Pampulha, aberta hoje como um novo espaço para exposições de 
arquitetura e de "design". A obra foi feita pela Prefeitura de Belo 
Horizonte. Quero ainda cumprimentar a Secretaria da Cultura pela 
recuperação do Museu da Cidade, do Museu Mineiro. 

Finalmente, com uma ênfase muito especial, quero enviar um 
abraço muito carinhoso, fazendo um agradecimento em nome de toda 
a população de Belo Horizonte, de Minas Gerais, a essa grande 
empresária, ex-Secretária da Agricultura e hoje Presidente do Instituto 
Cultural Flávio Gutierrez, a nossa querida amiga Ângela Gutierrez. Ela 
hoje dá um grande presente a Belo Horizonte, o Museu de Artes e 
Ofício, com a recuperação do presídio da estação ferroviária de Belo 
Horizonte. A Ângela, uma empresária bem-sucedida, tem uma nova 
trajetória, assumiu uma nova função na sua vida pública: criar 
museus, espaços para preservar a nossa memória, a nossa cultura e 
a nossa arte. Essa é uma grande iniciativa que faz justiça à tradição 
cultural de Minas e de Belo Horizonte. Portanto, a ela, meu abraço e 
meus parabéns. Cumprimento-a por mais essa iniciativa. O Museu de 
Artes e Ofício de Belo Horizonte será exemplar, um dos melhores do 
gênero no mundo. Portanto, deixo os meus cumprimentos e 
agradecimentos por essa iniciativa. 

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também 
gostaríamos de declarar que votamos favoravelmente a esse projeto. 
Tenho delegação para falar em nome de toda a Bancada do PTB 
presente, por entender que esse é um projeto da maior importância. 
Ele veio trazer justiça a todos os hansenianos presentes. Portanto, 
nesta oportunidade, gostaríamos também de agradecer a todos os 
Deputados que apoiaram e que aprovaram o projeto, cumprimentando 
todas as colônias presentes que se mobilizaram e conseguiram 
alcançar essa vitória. Muito obrigado. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero associar-me aos nobres pares neste momento de 
justiça que esta Casa acaba de consumar, justiça com um grupo de 
profissionais da área da saúde. Esse, Sr. Presidente, é um grupo 
muito especial, um grupo de heróis, de pessoas que não se deixaram 
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abater ante o estigma de uma enfermidade. Preferiram a linha do 
trabalho, a busca da atividade física com honra. Hoje esta Casa vota 
um projeto que os beneficia. Tive o prazer, por designação do meu 
partido, o PSDB, que desde a primeira hora simpatizou com essa 
atitude, de ser o relator desse projeto. 

Tivemos oportunidade de apresentar um substitutivo que tirava, e 
tirou, esses heróis da condição de beneficiados e os colocou na 
condição de detentores de direito. O projeto honra essa gente, honra 
essa classe. É assim que esta Casa deve proceder e está 
procedendo. Parabéns aos servidores das colônias, que hoje viram-se 
honrados por um gesto desta Casa Legislativa. 

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do 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. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em 
discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Doutor 
Viana. 

O Deputado Doutor Viana - Quero lembrar aos Deputados que 
somos pela rejeição do veto. Pedimos o apoio desta Casa porque é 
importante que o Estado preste assistência a essas pessoas quando 
forem diagnosticados esses tipos de doença. São doenças graves 
que, quando acometem as crianças, causam retardo mental definitivo. 

Homenageamos o Deputado Hely Tarqüínio, que foi quem, 
inicialmente, propôs o projeto, e lamentamos o veto do Governo do 
Estado a uma proposição de lei tão importante para a saúde dos 
mineiros, dos desafortunados que vierem a ter essa doença. 

Somos pela derrubada do veto e solicitamos aos colegas que 
sejamos coesos para beneficiar as pessoas que porventura venham a 
ter essa doença. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio 
Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, público que nos acompanha, telespectadores da TV 
Assembléia, estamos aqui para solicitar a derrubada do veto porque 
entendemos que a proposição tem um grande alcance social e precisa 
prevalecer. 



1299 
Sr. Presidente, diante de tantos fatos que aconteceram nesses 

dias, antes de entrar na matéria em tela, gostaria de tecer dois 
comentários a respeito de fatos que mexem com a sociedade mineira 
e com o parlamento. Estamos, neste momento, exercendo nosso 
mandato, juntamente com 76 parlamentares. 

Na noite de ontem, a Assembléia Legislativa aprovou, em 2° turno, 
de forma definitiva, a chamada lei delegada, projeto de resolução que 
dá delegação de poderes ao Governador eleito, Aécio Neves, para 
implementar uma reforma administrativa, permitindo-lhe fazer o que 
há muito se debate, mas, infelizmente, governo após governo, esses 
debates não têm saído do papel. 

O que nos anima neste momento é que o Governador eleito, ao 
propor, ao pedir a delegação de poderes por meio de um projeto do 
Governador Itamar Franco encaminhado a esta Casa - por solicitação 
sua -, demonstra, de fato, vontade, determinação de implementar as 
reformas e de não ficar apenas nos debates. Com isso terá um 
instrumento legal e constitucional. 

Falou-se muito, nos últimos dias, de poderes extraordinários, de 
cheques em branco, de poder ditatorial e imperial, mas nada disso 
corresponde à ordem constitucional brasileira. 

A lei delegada é um instituto que está na Constituição em vigor. 
Governadores anteriores utilizaram-se de lei delegada: Hélio Garcia, 
Eduardo Azeredo e o atual Governador Itamar Franco. Muitos 
parlamentares que ocuparam esta tribuna, em especial os do PT, 
votaram a favor da delegação de poderes dada ao Governador Itamar 
Franco. 

Muitos parlamentares utilizaram o argumento de que a delegação de 
poderes dada ao Governador Itamar Franco estava restrita a salários. 
Veja bem, que coisa grave, entregar a delegação de poderes ao 
Governador para decidir sobre salário, fruto do trabalho, do suor, de 
cada um. O indivíduo dormiu sem saber quanto ia ganhar no dia 
seguinte. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)*- Um aparte, Deputado. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Deputado, quero concluir o 

meu pronunciamento. Estamos na discussão do veto. V. Exa., se 
quiser, poderá utilizar 1 hora para pronunciar-se. Dar-lhe-ei aparte, 
com todo o prazer, após concluir meu raciocínio, que será breve. 
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A delegação de poder ao atual Governador foi dada, e em uma 

matéria importantíssima. Querem desmerecê-la, mas, na verdade, foi 
uma delegação fundamental, porque tratou de vencimento, de produto 
do trabalho. 

Hoje a Bancada do PT reclama que o quadro salarial na educação 
está achatado. Na ótica do PT, o Governador teria utilizado mal a 
delegação. Vejam bem a importância dessa delegação, como ela 
realmente funciona, como teve um significado. Para dar essa 
delegação, foi possível. 

O pedido de delegação foi para tratar não de funcionário, não de 
carreira nem da estrutura do funcionalismo, mas da estrutura do 
Estado, e todos concordam que é uma estrutura lenta, inoperante, 
ineficiente, porque, anteriormente, não se fez o que era necessário: 
reformas pontuais, globais, para que o Estado tivesse uma estrutura 
mais ágil, mais competente, mais eficiente. Uma estrutura que 
correspondesse não só à vontade do governante, mas à expectativa 
da sociedade. O que se pretende, por meio dessa lei delegada, é 
dotar o Governador eleito de poderes para fazer com rapidez uma 
reforma na estrutura do Estado com limites muito bem-definidos. 
Poderá mexer na estrutura da administração direta, nas secretarias e 
mexer em parte da estrutura da administração indireta. O Governador 
poderá extinguir eventualmente algumas secretarias, poderá fundir 
duas ou três secretarias, poderá alterar a finalidade de uma secretaria 
que porventura tenha sido criada há 20 anos; quando da sua criação, 
alguns fatos não estavam previstos. É preciso readequá-la, para que 
essa secretaria existente possa atuar em áreas em que hoje a lei de 
sua criação não permite que ela atue de maneira mais clara e 
determinada. 

O que se pretende é isso, para dotar o Estado de uma máquina ágil. 
Não se trata de terceirizar nada, não se trata de organizações sociais. 
Não há nada disso no teor da lei delegada. Os contornos jurídicos são 
muito claros. O que se pretende é dar um poder - volto a dizer - que 
está presente na nossa Constituição. 

Os que não concordam com o instituto da lei delegada que 
apresentem uma emenda à Constituição do Estado, liquidando com a 
lei delegada. A verdade é que, desde 1988, quando esse instituto, 
quando a lei delegada passou a estar presente no texto constitucional, 
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até hoje ninguém fez nenhuma ação concreta para que a lei 
delegada não prevalecesse. Ela está no texto com concordância de 
ampla maioria da Casa e pela omissão daqueles que a criticam, mas 
não agiram pra que ela não existisse efetivamente, ou pelo menos não 
tentaram tirar do texto constitucional essa medida que hoje criticam, 
mas que chegaram a dar para outro. 

O chamado choque de gestão é o que pretende o Governador eleito. 
Ele foi eleito e legitimado por uma eleição no 1 o turno. Ele tem sonhos 
e acredita que é possível colocá-los em prática. Quer um Estado que 
funcione para a sociedade, quer um Estado que funcione obedecendo 
às ordens e aos comandos daqueles que são os agentes que vão lidar 
com a problemática social no dia-a-dia. Ele quer um Estado em que as 
atividades-meios estejam realmente a serviço das atividades-fins, para 
que o benefício chegue ao cidadão, às entidades, às comunidades. 

Minas é um Estado de 853 municípios, um Estado gigantesco que 
precisa ter uma máquina administrativa azeitada, que esteja presente 
em todos os cantos e recantos do Estado. Realmente, é preciso ter 
um comando bem-ajustado, uma máquina valente e corajosa. Chego 
até a dizer que esse conceito de choque de gestão vem, na verdade, 
ao encontro do anseio do servidor, que durante muitos e muitos anos 
vem sendo injustiçado. Quando a máquina é pesada, quando a 
máquina é inoperante e ineficiente, muitas vezes o cidadão confunde 
e acha que o servidor não funciona bem. Na verdade, o servidor é 
vítima de uma máquina que é um trambolho, que é um estorvo, que, 
ao invés de ajudar, atrapalha. 

É preciso dotar essa máquina de condições para que o servidor 
renda mais, tenha orgulho da função que desempenha, vibre com o 
que faz, que, de fato, tem conseqüências positivas na sociedade. A 
reforma tem esse intuito. 

É por isso que estamos aqui para dizer que a ampla e esmagadora 
maioria desta Casa concedeu ao Governador essa delegação de 
poderes. É preciso frisar que toda delegação é, sobretudo, um ato de 
confiança, embora tenha contornos políticos, administrativos, legais, 
constitucionais, parlamentares e legislativos. Delegar é confiar. 

Estamos hoje neste Plenário porque parcela do povo mineiro nos 
delegou o poder para falar, legislar em seu nome. Estamos aqui em 
um exercício de delegação. O povo nos delegou nas urnas essa 
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missão. Os sindicalistas, quando vêm à Assembléia lutar por um 
ponto, por aquele setor ou outro, estão aqui em nome de uma 
categoria, que se reúne e delega poderes a um certo comando, a um 
certo grupo de pessoas para falar em nome deles. Temos aqui a 
delegação do povo mineiro, porque parcela do povo mineiro confiou 
na minha mensagem, na minha proposta, no meu trabalho, da mesma 
forma que confiou no trabalho de cada um dos senhores que estão 
aqui nesta Casa. Os sindicalistas estão aqui hoje lutando por aquilo 
que acreditam ser o melhor para o funcionalismo, porque tiveram um 
voto de confiança dos seus colegas, que delegaram poderes a eles 
para irem à Assembléia, aos escalões do Governo, falar e reivindicar 
em seu nome. É uma delegação de poder. 

A Assembléia - isso é permitido na Constituição - está delegando ao 
Governador eleito, que vai assumir no dia 1 o de janeiro, poder para 
que ele faça a reforma que pretende, num ato de confiança, de 
credibilidade. É preciso crer em um futuro melhor e acreditar que ele 
vai fazer uma excelente reforma administrativa, boa não só para 
Minas, para seu Governo, mas para o funcionário. Temos convicção e 
certeza disso. Confiamos nisso. Por isso, demos o voto a favor da 
resolução. 

As informações dadas, que foram, talvez, insuficientes para uns, 
foram suficientes para outros. 

Em relação à administração direta, o Governador poderá extinguir 
cargos de confiança. Não se mexe com servidor de carreira. Todos os 
planos de carreira que estão aí, votados, foram aprovados e 
implantados por lei complementar, não são passíveis de modificação. 
Não se pode alterar nada. 

Precisamos deixar bem claro para a sociedade que o que se 
pretende é mexer na estrutura do Estado. Não na situação do 
servidor, por meio dessa delegação. Não que o Governador não 
esteja preocupado com a situação do servidor, mas é que ele entende 
que, primeiro, é preciso reestruturar o Estado, ambiente do servidor, 
onde ele trabalha, tem as ferramentas, as condições e poderes para 
agir em nome do público e levar ao público aquilo que a sociedade 
quer. É preciso estruturar, reorganizar a Casa para dar mais incentivo, 
mais agilidade, mais determinação a quem vai executar essa tarefa. 

Em relação à administração indireta, a Constituição é muito clara. 
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Não permite transformar, extinguir ou criar entidades da 
administração indireta. A lei delegada não dá poderes ao Governador 
para isso. Se, por um acaso, como alguns levantam a tese, ele utilizar 
a delegação indevidamente, a Assembléia e o Poder Judiciário estão 
aí para impedir qualquer abuso. Mas não é esse o intuito do 
Governador. Tanto não é, que solicitou que a Casa corrigisse o texto 
por meio de uma emenda. E está sendo corrigido. 

Ele poderá apenas alterar a estrutura orgânica interna dessas 
entidades, que jamais serão transformadas ou extintas. Não serão 
criadas novas entidades. Isso não vai acontecer. O Governador 
poderá fazer as alterações que julgar necessárias nas diretorias, 
superintendências e departamentos. 

Entendemos que é preciso atualizar. Vivemos em um mundo em que 
a tecnologia, a comunicação e os problemas sociais se agigantam, se 
avolumam. Não é possível enfrentar tantos desafios, problemas e 
dificuldades sem uma estrutura estatal, uma estrutura governamental 
atualizada. 

Vamos citar a questão da segurança pública. A cada dia o crime 
organizado fica mais ousado, aperfeiçoa-se nos seus equipamentos, 
na forma de praticar os crimes, e o Estado continua com a mesma 
estrutura de 1 O, 15, 20 anos atrás. Muitas vezes, isso prejudica o 
policial, que consegue vislumbrar o crime que está para acontecer, 
mas não tem estrutura, não tem legislação, não tem condições de agir 
antecipadamente. A filosofia, a estrutura e as ferramentas disponíveis 
são ultrapassadas e não conseguem fazer frente ao crime organizado. 

É para mudar filosoficamente a postura do Estado, dando a ele 
agilidade, modernidade, atualidade, que se pretende implantar essa 
reforma, que tem prazo determinado. O prazo que a Assembléia dará 
ao Governador para que possa encerrar essa sua reforma 
administrativa é até o dia 31 de janeiro. É um prazo relativamente 
curto, pois ele tomará posse no dia 1° de janeiro. 

Estamos convictos de que estamos fazendo um bem a Minas 
Gerais, aos servidores públicos, que, muitas vezes, motivados pelo 
medo, pela desinformação, pela confusão, tomam atitudes 
precipitadas. Tenho certeza de que, após a posse do Governador 
Aécio Neves, quando as reformas começarem a ser implementadas e 
surgirem os primeiros resultados, boa parte dos servidores mineiros 



1:104 
irão aplaudir esse ato de coragem, de um homem que não quer 
assumir o Governo e depois apresentar quatro anos de debate, como 
se essa reforma fosse a grande obra do seu governo. Não, ele quer 
assumir o Governo e implementar com rapidez essa reforma estrutural 
bás'1ca e, depois de quatro anos, mostrar os frutos positivos dessa 
reforma, o que Minas ganhou com isso, os avanços que o Estado e a 
sociedade mineira tiveram. Olhem que ato de coragem já no primeiro 
mês do seu mandato, ao se colocar diante desta Casa, de Minas e do 
Brasil, em uma posição de prestação de contas. Durante quatro anos, 
ele vai prestar contas a este Parlamento, ao povo mineiro, das 
reformas que irá implementar em janeiro. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Nobre Deputado Antônio 
Carlos Andrada, com todo respeito e admiração pelo brilhantismo de 
seus argumentos e de sua valiosa contribuição nos debates 
legislativos, tive a impressão de que V. Exa. falava de uma outra 
Assembléia e de uma outra lei. 

Por isso, tive a preocupação de pegar o vencido, para que 
pudéssemos debatê-lo. 

Em relação à "pseudocontradição" do PT, deixo bem claro que 
votamos a lei delegada do Governador Itamar Franco, mas 
apresentamos uma emenda que foi derrotada, em Plenário, pelo PT. 
Acredito que vários Deputados do PSDB votaram favoravelmente a 
essa emenda do partido. Era aquela que obrigava a volta do projeto a 
esta Casa. Quer dizer, tentamos dar um sentido diferente. 

Naquele momento, toda a Assembléia votou favoravelmente à lei 
delegada, pois havia a iminência de uma greve de militares, com toda 
a seqüela do conflito anterior. Havia clara discussão da complexidade 
dos cargos, e o Governador não tinha competência para mexer no 
salário dos outros servidores, mas sim no da categoria de militares. 
Isso foi bem determinado e limitado. 

Acredito que não houve erro, dada a conjuntura. Lembro-me bem de 
que o Deputado Miguel Martini encaminhou, no início, de forma 
ardorosa, contra a aprovação dessa lei delegada, mudando 
posteriormente sua posição, devido à discussão com a associação de 
praças, que se pretendia apaziguar naquele momento. 

Parece que hoje já existem alguns defensores, e sou um deles, que 
dizem não ter sido essa solução a melhor. Mesmo havendo essa 
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competência só para a estrutura militar, houve injustiças ali, 
porque temos desde oficiais intermediários até superiores e a 
diferença de salário é praticamente insignificante. E, mesmo entre os 
praças, alguns defendiam a outra composição. Então, se tivesse 
havido o debate democrático na Assembléia, teria sido melhor, porque 
poderíamos ter feito algo melhor do que a lei delegada. Mas a 
situação foi emergencial, específica, até em razão do prazo que 
tínhamos para esse aumento. 

Quando V. Exa. diz que o PT não se preocupou com o salário dos 
professores e que estes não tiveram o apoio devido do Governador 
Itamar Franco, eu concordo; mas não pela lei delegada, porque ele 
não poderia fazê-lo. 

Quando também V.Exa. usa a justificativa atual da lei delegada, 
vamos esquecer que ela tem três incisos, e o inciso 11 permite que o 
Governador defina a natureza de seu recrutamento e fixe os seus 
vencimentos. Então, no recrutamento amplo, o que é mais triste, o 
Governador pode mexer no salário dos servidores, mas não poder 
mexer nos salários dos servidores de carreira. Nenhum de nós 
acredita que haverá redução de salário do recrutamento amplo. Então, 
o Governador não se preocupou com o restante do funcionalismo, 
porque, se o interesse fosse aumentar os salários, já que reduzir não 
pode - a Constituição não permite -, com toda a certeza, seria uma 
preocupação mais ampla. 

Quando V. Exa. fala da administração indireta, tenho impressão de 
que não tenho aqui o art. 1 o da lei que V. Exa. está comentando. Diz-
se no inciso 1: "bem como modificar a estrutura orgânica das entidades 
da administração indireta, definindo suas atribuições, objetivos e 
denominações." Outro dia fiz a citação - e V. Exa. estava em Plenário 
- de um dicionário jurídico, de um grande jurista, em que o 
"transformar", que é impedido pela Constituição Estadual, de alguma 
forma cai por terra aqui. 

É evidente, já anunciamos ontem, e vamos dizer: se na 
administração indireta houver qualquer coisa que essa delegação 
extrapole, até as denominações das entidades podem ser 
modificadas, como também os objetivos e as atribuições. É um poder 
muito amplo, que, no inciso 111, torna-se completo, quando se permite 
até a alteração das vinculações das entidades da administração 
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indireta. 

Então, acho que demos muito poder ao Governador. Não entro no 
mérito das certezas de V. Exa. e muito menos no das convicções do 
Governador eleito. Mas a realidade é que demos "superpoderes" ao 
Governador e não houve contradição na atuação do PT, em nenhum 
momento. Tivemos uma discussão clara e franca. O papel da 
Assembléia e da nova legislatura, a partir de 1 o de fevereiro, será o de 
vigiar. Vamos acompanhar com atenção todas as modificações feitas 
na administração indireta. Podemos até convocar membros do 
Governo a virem aqui se explicar, mas a Assembléia deu 
"superpoderes" ao Governador, e agora vamos ver o que virá com o 
orçamento. 

V. Exa. já sabe que foi retirado um inciso que dava poderes ao 
Governador para mudar as dotações orçamentárias. No entanto, já fui 
informado de que virá uma proposta de emenda ao orçamento do 
Estado tentando dar poderes ao Governador até para zerar as 
dotações orçamentárias de determinados órgãos, ou para criá-las, o 
que é inconstitucional. Já aviso que, se essa emenda for aprovada, o 
orçamento do Estado não será aprovado este ano. Esse foi o único 
ganho que tivemos em uma emenda consensual, mas ela está 
voltando no orçamento. Acho que o debate poderia ter sido amplo e 
claro e que V. Exa. estava falando de outra lei delegada. Até o 
brilhantismo de suas intervenções aqui ficou um pouco velado, e V. 
Exa. não tratou o tema com o entusiasmo de costume porque vamos 
ter muitos problemas com essa lei delegada. 

V. Exa. disse ainda que o Governador quis apenas mudar a 
estrutura do Estado, mas não quis mexer em salários. Talvez tenha se 
esquecido de que, para o recrutamento amplo, pode haver mudança 
salarial. 

O Deputado Antõnio Carlos Andrada - Deputado Durval Ângelo, 
agradeço seus sempre oportunos pronunciamentos e sua 
contribuição. Quero resumir em três tópicos sua colocação e tentar, de 
maneira sucinta, dar nossas explicações. Primeiro, o senhor falou 
sobre a PMMG, sua situação emergencial e circunstancial. Apresento 
a mesma situação. Entendemos que o Estado de Minas se encontra 
em grandes dificuldades financeiras. Como todos sabem, um exemplo 
disso é o fato de o Governador eleito estar se desdobrando em 
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Brasília para conseguir alguns recursos para a quitação do 13° 
salário do servidor. Isso mostra que passamos por uma grande 
dificuldade emergencial e que há necessidade de se mexer na 
máquina pública para que o Estado tenha condições de pagar melhor 
e em dia seus funcionários. Não achamos que isso seja possível se 
for mantido o "status quo" que aí está. É preciso avançar, reformar, ter 
coragem, reformular. É isso que estamos possibilitando ao 
Governador eleito, por intermédio dessa lei delegada. 

Em relação à administração indireta, não vejo nenhuma 
incompatibilidade entre o texto e o que estou dizendo. O texto diz que 
não pode haver transformação, criação ou extinção de entidade da 
administração indireta. Entidades são os órgãos em si: a COPASA, a 
CEMIG, as fundações, as autarquias. Esses órgãos não poderão ser 
extintos, transformados, nem poderão ser criados outros. O que vai 
acontecer, e que é o alvo da delegação, é que o Governador terá 
poderes para modificar órgãos da estrutura interna: uma 
superintendência, um departamento, uma presidência, uma diretoria. 
Ele poderá mexer apenas na estrutura interna. A entidade da 
administração indireta, seja autarquia, seja fundação, continuará a ser 
autarquia ou fundação, com as mesmas finalidades e o mesmo 
objetivo. Ele estará preservando essas entidades e apenas as ajustará 
à administração interna para buscar a racionalidade, a agilidade e 
uma ação mais econômica e financeira para ao Estado. 

Então, não vejo nenhuma incompatibilidade entre o texto da 
Constituição, segundo o dicionário que V. Exa. citou, e os objetivos do 
Governador. 

Vejo que há perfeita tranqüilidade com relação a isso. 
Com relação aos salários, apenas se confirma o que eu disse: não 

há na lei delegada nenhum item que mexa com o salário do servidor. 
Criou-se, num primeiro momento, uma expectativa de que a 
delegação de poderes poderia autorizar o Governador a mexer na 
estrutura de planos de cargos e salários, e na estrutura do 
funcionalismo efetivo como um todo; mas a alterar salários, não. V. 
Exa. mesmo acabou de confirmar que isso não vai acontecer com os 
concursados. Poderá acontecer, sim, com os servidores em cargos de 
confiança, que no Estado são mais de 11 mil. Poderão ser extintos 5 
mil ou 6 mil cargos, o que seria um grande favor ao caixa do Estado, 
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pois sobrariam recursos não só para pagar melhor aos 
funcionários, mas também para implementar medidas administrativas 
mais pontuais, que cheguem, de fato, ao cidadão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - É uma honra 
apartear V. Exa. 

Não é desejo apenas dos parlamentares do PT, mas também de 
todos os Deputados desta Casa, que o Estado evolua, conforme é o 
plano do futuro Governador. Também nós queremos que Minas 
Gerais dê certo, também queremos melhorar a estrutura do Estado, 
também queremos compartilhar desse momento da história, sem, no 
entanto, renunciar às nossas responsabilidades. 

Opus-me à lei delegada como foi proposta apenas por considerar a 
inoportunidade do momento. Apesar de legais nossa votação e a 
delegação dada por esta Casa, vejo que a lei delegada não está 
revestida da mesma intensidade de legitimidade, considerando que a 
delegação conferida ao Governador e a nós, para o próximo mandato, 
coloca-nos numa situação diferente da que está posta agora. 

Estaremos aplaudindo todos os atos governamentais para elevar o 
Estado a outro patamar, prestando bons serviços aos servidores 
públicos e ao povo de Minas Gerais. Não tenha dúvida disso. Nós, do 
PT, pelas propostas que encaminhamos e pelo que defendemos, 
fomos apenas escolhidos pelo povo para fazer oposição ao 
Governador eleito; mas, mesmo na Oposição, somos legitimados pelo 
Governo do Estado. 

Não tenho dúvida de que o Governo fará um esforço para elevar o 
salário dos servidores de recrutamento amplo. É necessário que o 
faça, caso contrário será difícil encontrar profissionais capacitados e 
compromissados a prestar melhores serviços ao Estado; mas tal 
medida aprofundará ainda mais o poço entre os recrutados 
diretamente pelo Governador, sem concurso público, e aqueles que 
são do quadro de carreira. 

Quando estava na Secretaria da Saúde, demonstrei ao Secretário 
de Recursos Humanos e ao Governador que precisávamos melhorar 
os salários dos funcionários concursados, que compõem o efetivo. V. 
Exa. mesmo pode ver a dificuldade enorme que existe para valorizar 
os concursados, que dedicam sua vida e seu trabalho ao Estado. É o 
caso, por exemplo, dos servidores da saúde, que sofrem resistência 
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até mesmo do PSDB. Espero que não sofram mais. Espero que a 
ação de V. Exa. lidere a agilização da aprovação da lei que está em 
tramitação na Casa para valorizar os servidores do quadro efetivo. os 
concursados, porque eles não resistem mais, não agüentam mais. 

Quando se diz "com eles não vamos mexer", surge uma dúvida: nem 
mesmo para melhorar? Temos de mexer com eles, mas para dignificá-
los. 

A contradição é tão absurda que vemos, por exemplo, numa 
Superintendência da Saúde, numa diretoria importante, nas diretorias 
regionais, profissionais que estariam ganhando R$5.000,00, 
R$8.000,00, R$10.000,00 no mercado, e lá ganham R$900,00, 
R$1.1 00,00, R$1 .800,00. Isso traz uma pressão tão grande, que os 
melhores profissionais acabam saindo do serviço público e voltando a 
outras atividades, o que deixa o serviço público em enormes 
dificuldades. Essa questão precisa ser resolvida, e não vai. Algumas 
modificações poderão melhorar e agilizar, mas não resolverão o 
âmago da questão. Mais interessante para o Governador eleito, Aécio 
Neves, seria que trabalhássemos com a delegação que recebemos, 
compartilhando. Delegação é ato de confiança, mas pode significar 
sublocação de responsabilidade, renúncia, e isso discuti 
insistentemente. Quero participar com inteira responsabilidade para 
ajudar Minas a crescer e a ser mais justa com vistas a dividir melhor 
as responsabilidades e riquezas deste Estado. Não nos queira mal. 
Neste momento, não compete dizer "Ah, vocês votaram a lei 
delegada!". A lei delegada, como princípio, dever ser resguardada e 
até protegida, porém conferida em momentos muito especiais. Na 
minha avaliação, este não é um desses momentos, pois estamos 
separados, dando um cheque em branco. O Governador eleito quer 
isto, quer aquilo, quer tudo de bom; também queremos, mas não 
sabemos o que são essas mudanças. Não renunciarei à minha 
responsabilidade e à delegação recebida do povo de Minas Gerais. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço as oportunas 
palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão - uma das estrelas do 
PT nesta Casa -, que trazem enorme contribuição para o debate, 
ampliam as discussões e trazem sugestões. Respeitamos sua 
posição, embora haja divergência em alguns pontos. 

Ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Governo Aécio Neves 
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começa no dia 1° e, pautado em sua experiência, tem pressa para 
implementar quanto antes essa reforma, a fim de que possa se 
desenvolver a partir dai. Certamente, durante os quatro anos, 
trataremos as distorções com afinco nesta Casa. Não abrimos mão 
dessa discussão, nem estamos sublocando nenhum poder de 
acompanhamento, de fiscalização e até de intervenção. Apenas, num 
momento emergencial, em nosso entendimento- muitas vezes V.Exa. 
pode não concordar -, é fundamental que ele tenha essa delegação, 
para que, em janeiro, implemente as linhas gerais da estrutura do 
Estado para que o Governo possa funcionar. 

Os desdobramentos que se seguirem não se darão por lei delegada, 
mas por atos administrativos, leis, projetos, decretos, que poderão ser 
discutidos a todo o momento por esta Casa e pelos servidores. É um 
processo que se inicia, o pontapé inicial, o primeiro passo de uma 
caminhada de quatro anos. Para que ela seja organizada, forte, 
corajosa e com os elementos necessários para que o Estado sinta os 
efeitos das mudanças, é necessária a delegação. Caso contrário, 
teremos a reforma diluída na Casa, o impacto inicial se perderá, a 
discussão pode se prolongar, e, durante um ano de debates, vamos 
perder um ano de ações, que estariam esperando a formatação final 
da reforma para serem implementadas. Estamos tentando queimar 
uma etapa, mas em hipótese alguma abrindo mão das prerrogativas 
do Poder Legislativo de acompanhar, criticar, sugerir, denunciar, 
enfim, estar sempre vigilante, como é o seu papel. 

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Nobre Deputado Antônio 
Carlos Andrada, agradeço-lhe a oportunidade e desejo fazer um 
aparte, que, se não for para concordar exatamente com tudo que V. 
Exa. diz, será para dizer que votei favoravelmente à delegação de 
poderes de que o novo Governador necessita. O que ele se propõe a 
fazer na estrutura administrativa de Minas Gerais é de fundamental 
importância para toda a população do Estado e para ele, 
politicamente. 

Se fizermos um paralelo com o Governador que deixa o cargo nos 
próximos dias, podemos perceber - e tenho lido nos jornais, como V. 
Exa. também deve estar fazendo - que o Governador Itamar Franco 
está tendo um fim melancólico de Governo. Esse é o machado que 
está sobre a cabeça do Governador que recentemente se elegeu. Se 
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não cuidar com muita rapidez de revitalizar a estrutura 
administrativa do Estado, esse é o fim a que ele também estará 
condenado. 

O Governador Itamar Franco deixou a Presidência da República sob 
índices de aprovação praticamente sem precedentes. Parece-me que 
obteve 78% ou 82% de aprovação da população brasileira. Esse 
índice será mensurado quando deixar o Governo do Estado, e tenho 
certeza de que ficará muito aquém disso. E não porque ele quis, mas 
porque a estrutura administrativa do Governo Estadual o engoliu. 
Seguramente, não conseguiu fazer as reformas que desejava, não 
conseguiu empreender o gerenciamento que queria quando assumiu o 
cargo de Governador. 

No Terceiro Mundo, ao longo dos anos, temos presenciado, nessa 
área do poder público, a aplicação da teoria de um economista e 
sociólogo americano chamado John Maynard Keynes, que, em 
síntese, dizia que em Estados onde o desemprego é muito severo o 
poder público deve contratar um contingente de pessoas para enterrar 
garrafas durante a manhã e outro contingente para desenterrá-las no 
expediente da tarde. Percebo que no Brasil abraçamos essa teoria de 
maneira irresponsável e decidida. Há muitos anos, Deputado, existe 
no serviço público a máxima que diz que o Estado finge que paga ao 
servidor, e o servidor finge que trabalha. 

Acho que a situação precisa ser enfrentada de mane1ra vigorosa e 
ágil, Deputado. E, mais do que suprimir e fazer cortes, o novo 
Governador deve investir na empolgação, no estímulo ao servidor. 
Comparando-se uma administração pública com um time de futebol, o 
que será trocado no dia 1 o de janeiro é pouco mais que o técnico, o 
roupeiro, o massagista. Os jogadores continuam os mesmos, e quem 
ganha o jogo são eles. Acho que a comparação é adequada. 

É nesse sentido que faria - e até peço a V. Exa. que, se tiver 
oportunidade, faça o mesmo - uma sugestão ao Governador, para que 
ele promova uma revitalização também no meio dos servidores 
efetivos. 

Espero que ele convide o servidor de cargo efetivo para assumir a 
responsabilidade e para uma parceria, porque ele é fundamental. Até 
hoje não percebi isso na administração pública. Quando entra o novo 
chefe do Executivo eleito, ele trabalha de costas para o servidor 
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efetivo. Ele traz o seu grupo e diz: "Agora, funcionará desta 
maneira". O servidor de cargo efetivo é maioria esmagadora, embora 
apenas quantitativamente. Ele faz a cultura do serviço público. É ele 
quem estabelece contato diuturno com o destinatário do serviço 
público, quem está em contato com a população. Se não houver um 
estimulo a esse servidor de cargo efetivo, o Governo estará fadado, 
da mesma maneira, ao fracasso. 

Então, pediria a V. Exa. que colocasse isso para o Governador, que 
seguramente já o sabe. Também sou servidor público, já passei por 
vários cargos do lado de dentro e do lado de fora do balcão. Sei como 
a coisa funciona. Essa é uma sugestão que faço de coração. 

Ontem, quando fiz uma colocação favorável à aprovação da 
delegação, fui vaiado pelas galerias e não entendi. Ainda há pouco, 
conversando com o Deputado Fábio A velar, ele disse para mim: "Você 
não entendeu por que foi vaiado". Realmente, não entendi. Só depois 
entendi, a ficha caiu. Eram pessoas que estavam aqui advogando a 
aprovação de um plano de carreira - sou favorável ao plano de 
carreira, que, não só como uma determinação legal, é uma questão de 
humanidade. Ele deve ser feito de maneira a contemplar de forma 
mais efetiva o servidor da educação. Que venham o plano da saúde, o 
plano do servidor da área administrativa, sou favorável a todos eles. 
Fui vaiado porque, na realidade, V. Exa., como membro da comissão 
que defendia a aprovação da delegação... Por tabela fui vaiado, 
quando, na realidade, queriam atingir V. Exa. Justo eu, que tenho feito 
criticas contundentes ao Presidente da República. Não estava 
fazendo nenhuma apologia ao PSDB nem ao Presidente da República 
nem nada. Eles, a todo momento, faziam criticas ao PSDB e cantaram 
alguns versos em homenagem ao PSDB. Tenho sido um critico do 
PSDB. Trabalharei agora na Câmara Federal defendendo as teses 
que o Lula deseja implementar. Quero desejar sorte a ele e também 
solidarizar-me com ele, porque o Brasil merece e precisa disso. Essas 
medidas que o Governo Federal, que o Lula pretende implementar 
são urgentes e absolutamente necessárias. 

Apenas para fazer um "flashback", quero dizer que fui um critico 
irreversível da gestão do Fernando Henrique Cardoso, pelo seu 
impatriotismo. Ele colocou o Brasil de joelhos perante a comunidade 
financeira internacional, notadamente, e o empresariado internacional. 
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Gestos infantis e até favoráveis ao Brasil, como aquele praticado 
pelo Presidente Fernando Henrique, por meio do Gustavo Franco, ao 
prender o câmbio do dólar, permitiram que o Brasil fosse invadido pela 
indústria estrangeira. Perdemos a capacidade de competir com 
produtos estrangeiros. O dólar muito barato estimulou a importação. 
Houve isso e tantas coisas mais. O Brasil se ajoelhou de uma maneira 
cruel diante do FMI, e percebemos que o novo Presidente, o Lula, ao 
conversar com o Presidente do FMI, foi elogiado por ele, que o 
considerou um grande estadista das Américas. Então, oxalá esse 
grande estadista, de fato, com o nosso apoio decisivo, faça um 
gerenciamento mais patriótico neste País. 

Queria aproveitar, ainda, o tempo generoso que V. Exa. tem para 
anunciar, Deputado Antônio Carlos Andrada, a entrada em vigor de 
uma lei de minha autoria que prevê a proibição, com restrição, do uso 
de telefones celulares nas escolas, nos teatros, nos cinemas e nas 
igrejas. Tenho recebido o aplauso de toda a sociedade mineira por ter 
apresentado esse projeto. O sucesso da idéia, certamente, deve ser 
dividido entre todos os 77 parlamentares, porque a lei foi aprovada por 
nós, em boa hora. 

Eu, que deixarei esta Casa no próximo mês, estou colecionando 
mais essa vitória, que divido com todos os parlamentares. Muito 
obrigado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço a V. Exa., 
Deputado João Paulo, e desejo-lhe sucesso na Câmara dos 
Deputados, onde estará representando o povo mineiro. 

Gostaria de reafirmar o que V. Exa. colocou. A reforma 
administrativa pretendida pelo Governador Aécio é justamente para 
diminuir a quantidade de cargos em comissão. São cargos de pessoas 
que muitas vezes não estão comprometidas com o Estado. Hoje são 
mais de 11 mil pessoas que prejudicam os funcionários de carreira. Ao 
fazer a reforma administrativa, ao dotar a máquina de maior agilidade, 
diminuindo o número de cargos em comissão, com certeza, os 
funcionários de carreira ganharão com isso, porque passarão a ser os 
agentes de trabalho, de realização das ações governamentais e das 
ações estatais. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Deputado Antônio Carlos 
Andrada, Líder do meu partido nesta Casa, o PSDB, quero 
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parabenizar V. Exa. pela brilhante atuação nesta Casa. O dia de 
ontem precisa ser registrado pela Assembléia como lastimável, porque 
foi um dia de agressão, de desrespeito. Nenhum cidadão merece, 
dentro do poder democrático de direito e de fato, ser tratado como foi. 
Confiamos na fala firme do Governador Aécio Neves sobre a decisão 
de abrir a discussão sobre a educação na primeira semana do seu 
Governo. Precisamos deixar essa fala para os nossos colegas da 
educação que não estiveram aqui ontem. Com certeza, grande parte 
dessa categoria não se comportaria da forma desrespeitosa com que 
este parlamento foi tratado aqui ontem. Aquele comportamento 
envergonha a classe da educação. Falo isso como servidora dessa 
classe. O papel deste parlamento é construir uma tese real, e não 
uma tese com base em excesso de pressão. Esse não é o papel de 
um cidadão que se coloca numa mesa para representar o processo 
democrático. 

Gostaria de deixar registrado o orgulho da nossa Bancada do PSDB, 
o orgulho do tom com que o Governador Aécio Neves inicia o seu 
mandato. 

Com relação à lei delegada, alguns quiseram colocar que o Aécio 
estaria tendo uma visão de ditador. Será que um Governador que foi 
eleito com 57% dos votos, uma maioria esmagadora, pode ser um 
ditador? E aqui vai a confiança que este parlamento tem nele 
enquanto líder condutor do Executivo e parceiro respeitoso do Poder 
Legislativo. Muito obrigada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Nobre Deputada professora 
Elbe Brandão, a sua contribuição é valorosa nesta manhã de debates 
em que afloram questões fundamentais para o futuro de Minas. Muito 
obrigado pela sua intervenção. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Parabéns pelo brilhante 
pronunciamento, Deputado Antônio Carlos Andrada! Diante das falas 
feitas por alguns Deputados aqui, ontem, fico a pensar: estamos 
prestes a implantar aqui na Assembléia Legislativa a leitura do 
horóscopo. Observei inúmeros Deputados realizarem profecias, 
colocando-se como visionários em incontáveis ações de adivinhação. 
Isso ficou claro ontem. A lei delegada é simples. V. Exa. falou com 
muita propriedade. Ela está inserida na Carta do Estado, 
soberanamente votada. O Governador cumpre um preceito 
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constitucional. Ditador não cumpre a Constituição. O momento, 
mais do que nunca, exige essa medida peculiar atípica. Faz-se 
necessário que Minas utilize esse instrumento para que se possa 
alcançar o bem comum. 

Srs. Deputados, as carências sociais existem? As carências 
administrativas existem? O Estado é ágil ou é ineficiente? O Estado se 
encontra apático? A resposta é clara: sim. O Estado está 
descoordenado, precisando, urgentemente, de forma imperativa, de 
ações, de coragem, de ousadia e, acima de tudo, de desprendimento. 

O Governador empenhou publicamente sua palavra. Não haverá 
demissões de servidores. Existirá, sim, ajuste nos cargos de 
recrutamento amplo, aliás, a maior parte deles indicados pela classe 
política. Ora, se está com o propósito de diminuir esses cargos, de 
melhorar, de modernizar a máquina pública, é porque tem consciência 
de que quer melhorar a qualidade de vida do servidor de carreira. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o nosso Presidente Lula, em quem 
depositei todo o apoio e confiança, vai se utilizar da medida 
provisória? Lógico. E ela é mais democrática que a lei delegada? 

Espero que todos os Deputados façam uma reflexão sobre o 
assunto. A lei delegada é delimitada, pontual e contida temporal e 
substancialmente. Até o dia 31 de janeiro o Governador eleito fará as 
mudanças. 

Parabenizo o Deputado Antônio Carlos Andrada pela condução, pela 
fundamentação, e agradeço-lhe o aparte. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. 
Votei no futuro Governador porque acredito e confio nele como grande 
estadista. Para enriquecer essa reforma administrativa, e 
preocupadíssimos com a situação dos designados, apresentamos um 
projeto. Sei que não teremos tempo, mas gostaria que V. Exa., como 
interlocutor de S. Exa., também avaliasse esse projeto para garantia 
dos designados em seu Governo. A mudança de vários artigos do 
regime único do serviço público, tenho a certeza, será uma grande 
válvula de escape para a permanência dos designados no Estado de 
Minas Gerais. Muito obrigado e parabéns pelo seu brilhantismo. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço as intervenções dos 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Dinis Pinheiro, que trouxeram 
aspectos positivos a esta discussão. 
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Sr. Presidente, quero apenas reafirmar que essa questão da 

educação será tratada brevemente aqui na tribuna e poderemos 
explicitar, com detalhes, os últimos fatos que ocorreram relativamente 
ao plano de carreira do magistério. 

Antes de encerrar, gostaria de enaltecer a atuação da Mesa, do Sr. 
Presidente, na condução do processo de votação da lei delegada. A 
Mesa, por meio do Presidente, agiu com o maior respeito ao 
Regimento Interno, com posição firme, mas perfeitamente legal. A 
votação, como ocorreu, só foi possível porque esta Casa em dado 
momento compreendeu a importância da matéria em debate, as 
circunstâncias difíceis por que passa o nosso Estado, e numa junção 
dos parlamentares que compõem a atual base do Governador Itamar 
Franco e a do futuro Governo, num esforço conjunto, possibilitou o 
resultado obtido ontem, com a votação expressiva da delegação de 
poderes, ressaltando o trabalho firme do Deputado Antõnio Andrade, 
Líder do Governo nesta Casa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o veto. A Presidência vai submeter a matéria 
à votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 61, inciso X, c/c 
arts. 222 e 263, inciso 11 do Regimento Interno. Antes, lembra ao 
plenário que os Deputados que desejarem manter o veto deverão 
votar "sim"; os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". A 
Presidência convida para atuarem como escrutinadores os Deputados 
Doutor Viana e Bilac Pinto. Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados para a votação secreta. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antõnio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila 

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antõnio Andrade - Antõnio Carlos 
Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - lvair Nogueira - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marco Régis - Paulo 
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Sargento Rodrigues- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 
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O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que 
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do 
número de sobrecartas com o de votantes. 

- Os escrutinadores procedem à conferência do número de 
sobrecartas com o número de votantes. 

O Sr. Presidente - Votaram 45 Deputados; foram encontradas na 
urna 45 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados. Votaram "não" 40 

Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à 
Proposição de Lei no 15.320. À promulgação. 

Discussão, em 1° 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 do Trabalho 
perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina por sua aprovação com as Emendas n°S 2, da 
Comissão de Justiça, e 3, que apresenta, e pela rejeição de Emenda 
no 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Arlen Santiago, solicitando a votação destacada da 
Emenda n° 3. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação o 
projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação a 
Emenda n° 2. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação a Emenda no 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação a Emenda n° 3. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 971/2000 com as 
Emendas n°S 2 e 3. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.157/2000, do 
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Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre o Programa Estadual 
de Incentivo à Piscicultura. A Comissão de Justiça perdeu prazo para 
emitir parecer. As Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização 
Financeira opinam por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. 
Os Deputados que o aprovam permeneçam como se encontram. 
(Pausa.) Aprovado. À Comissão de Meio Ambiente. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.877/2001, do 
Deputado Paulo Piau, que cria o Programa Estadual de Incentivo à 
Produção de Leite - Pró-Leite. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Política Agropecuária 
e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Política Agropecuária. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 2.095/2002, do 
Deputado João Leite, que dispõe sobre a concessão de incentivos 
fiscais a projetos esportivos no Estado. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 2.095/2002 

Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos 
desportivos no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Estado concederá incentivo fiscal ao contribuinte do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação- ICMS - que apoiar financeiramente 
projetos desportivos, nos termos desta lei. 

§ 1 o - O contribuinte incentivador poderá deduzir a quantia aplicada, 
mensalmente, até o limite de 4% (quatro por cento) do valor do 
imposto devido, referente à quota-parte do Estado, na forma e nos 
limites estabelecidos por esta lei. 

§ 2° - A dedução nos termos deste artigo somente poderá ser 
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iniciada pelo contribuinte incentivador trinta dias após o repasse 
dos recursos ao projeto incentivado. 

§ 3° - O pagamento do imposto referido no "caput" deste artigo 
deverá respeitar as especificações do documento de autorização de 
dedução fiscal, emitido pela Secretaria de Estado da Fazenda, quanto 
ao seu valor, percentual de dedutibilidade e data de validade, não 
podendo a dedução exceder ao estabelecido. 

§ 4° - O percentual de dedutibilidade do incentivo fiscal concedido 
por esta lei, fica condicionado aos seguintes percentuais de repasses 
de recursos incentivados: 

I - dedutibilidade de 100% (cem por cento): para repasse de 
recursos incentivados à projeto esportivo com valor original aprovado 
para captação de até 3% (três por cento) do total da renúncia fiscal 
anual estabelecida em edital; 

11 - dedutibilidade de 70% (setenta por cento): para repasse de 
recursos incentivados à projeto esportivo com valor original aprovado 
para captação acima de 3% (três por cento) e até 5% (cinco por cento) 
do total da renúncia fiscal anual estabelecida em edital; 

111 - dedutibilidade de 50% (cinqüenta por cento): para repasse de 
recursos incentivados à projeto esportivo com valor original aprovado 
para captação acima de 5% (cinco por cento) do total da renúncia 
fiscal anual estabelecida em edital. 

Art. 2°- A Secretaria de Estado da Fazenda fixará anualmente o teto 
máximo da renúncia fiscal que poderá ser utilizada. 

Parágrafo único -Atingindo o limite máximo anual da renúncia fiscal, 
os projetos aprovados, em fase de captação, deverão aguardar o 
próximo exercício fiscal para se beneficiarem com recursos 
incentivados, sem prejuízo do seu prazo de validade para captação. 

Art. 3° - O total de recursos provenientes da arrecadação do ICMS 
posto à disposição pelo Estado para a finalidade prevista no artigo 1°, 
parágrafo 1 o desta lei, não poderá ser superior aos seguintes 
percentuais: 

I - O, 15% (zero vírgula quinze por cento), no primeiro exercício 
subseqüente ao da publicação desta lei; 

11 - 0,20% (zero vírgula vinte por cento), no segundo exercício 
subseqüente ao da publicação desta lei; 

111 - 0,30% (zero vírgula trinta por cento), no terceiro exercício 
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subsequente ao da publicação desta lei. 

Art. 4°- Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - contribuinte incentivador o contribuinte tributário que apóie 

financeiramente projetos desportivos aprovados nos termos desta lei; 
11 - empreendedor o promotor de projetos desportivos, pessoa 

jurídica sem fins lucrativos e estabelecida no Estado; 
111 - categoria corrente a classificação dada aos projetos referentes 

aos segmentos descritos nos incisos 11, 111, IV e V do art. 5°; 
IV - categoria sócio educacional a classificação dada aos projetos 

referentes aos segmentos descritos nos incisos I e VI do art. 5°. 
Art. 5° - Poderão ser beneficiados por esta lei projetos relativos aos 

seguintes segmentos desportivos: 
I - Segmento de Desporto Educacional: voltado para projetos de 

prática desportiva como disciplina ou atividade extracurricular, dentro 
do sistema público de ensinos infantil, fundamental e médio, com a 
finalidade de complementar as atividades de segundo turno escolar e 
alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo, evitando-se a 
seletividade e a hipercompetitividade de seus participantes; 

li - Segmento de Desporto de Lazer: voltado para projetos de prática 
desportiva voluntária de atendimento a população, em qualquer 
modalidade desportiva de recreação ou lazer, visando à ocupação do 
tempo livre e à melhoria da qualidade de vida, da saúde e da 
educação do cidadão; 

111 - Segmento de Desporto de Formação: voltado para projetos de 
atendimento ao desenvolvimento da motricidade básica geral e à 
iniciação esportiva de crianças e adolescentes, em atividades 
esportivas direcionadas, praticadas com orientação técnico-
pedagógica; 

IV - Segmento de Desporto de Rendimento: voltado para projetos de 
formação e rendimento esportivo, realizados com orientação técnico-
pedagógica para atendimento a equipes ou atletas de qualquer idade, 
devendo estes serem filiados a entidades associativas de 
modalidades esportivas, visando ao aprimoramento técnico e à prática 
esportiva de alto nível. 

Parágrafo único - É vedado a estes projetos o pagamento, com 
recursos incentivados desta lei, de salários a atletas ou remuneração 
a entidades esportivas. 
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I - Segmento de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Desportivo: voltado para o atendimento a projetos de desenvolvimento 
ou aperfeiçoamento de tecnologia aplicada a prática desportiva, de 
formação e treinamento de recursos humanos para o desporto e de 
financiamento a publicações literárias e científicas sobre esporte; 

11 - Segmento de Desporto Social: voltado para projetos de 
atendimento social através do esporte com recursos da Conta 
Financeira de Amparo a Projetos Desportivos Sociais, a serem 
realizados em comunidades de baixa renda, visando a promover a 
inclusão social e o equilíbrio na distribuição do incentivo fiscal em todo 
o Estado. 

Art. 6° - É vedada a utilização dos beneficios desta lei para projetos 
que desenvolvam atividades relacionadas com o futebol profissional, 
nos termos da Lei Federal no 9.615, de 24 de março de 1998. 

Art. r - Para a obtenção do incentivo fiscal referido no art. 1 o desta 
lei, o empreendedor do projeto esportivo deverá estar de acordo com 
as condições estabelecidas no edital anual desta lei. 

Art. 8° - Os projetos aprovados pela Comissão de Avaliação de 
Projetos Desportivos, na categoria corrente, dos segmentos descritos 
nos incisos 11, 111, IV e V do art. 5°, para captação de recursos de 
incentivos fiscais desta lei, terão acrescidos automaticamente em seu 
valor original o percentual de 20% (vinte por cento). 

§ 1 o - O percentual de que trata o "caput" deste artigo se refere a 
contrapartida de recursos incentivados a ser repassada por projetos 
do segmento corrente à projetos do segmento socioeducacional. 

§ 2° - O valor referente ao acréscimo do percentual da contrapartida 
deverá ser captado pelo empreendedor juntamente com os recursos 
pleiteados para a realização do seu projeto. 

§ 3° - A cada parcela captada de recursos incentivados, o percentual 
acrescido deverá ser depositado, em separado, pelo contribuinte 
incentivador, em conta específica dos projetos aprovados pela 
Comissão nos segmentos descritos nos incisos I e VI do art. 5°, ou na 
falta desta, na Conta Financeira de Amparo a Projetos Desportivos 
Sociais. 

§ 4° - O procedimento para o cálculo e o repasse da contrapartida 
será regulamentado em decreto. 

Art. 9° - O contribuinte inscrito em dívida ativa até a data da 



1322 
publicação desta lei poderá quitar o débito em até cento e oitenta 
dias após essa data, com desconto de 50% (cinqüenta por cento) da 
multa devida, desde que apóie financeiramente projetos desportivos, 
nos termos desta lei. 

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

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

li - 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo 
contribuinte incentivador ao empreendedor do projeto, autorizado pela 
Comissão de Avaliação de Projetos Desportivos, por meio de cheque 
nominal depositado em conta bancária de que este seja titular, 
observadas, ainda, outras condições estabelecidas em regulamento. 

§ 2° - O recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá, a 
critério da Secretaria de Estado da Fazenda, ser parcelado, na forma 
e nos prazos previstos. 

§ 3° - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1 o deste 
artigo importa a confissão do débito tributário. 

§ 4° - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em 
dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude 
ou simulação pelo sujeito passivo. 

Art. 1 O - Fica autorizada a Secretaria de Estado de Esportes a criar a 
Conta Financeira de Amparo a Projetos Desportivos Sociais, nos 
parâmetros estabelecidos pela Lei Federal n° 9.615, de 24/3/98, 
quanto ao fluxo de repasse de recursos e sua aplicação, visando 
garantir-lhe a disponibilidade imediata para a execução de seus fins. 

§ 1 o - A Conta Financeira de Amparo a Projetos Desportivos Sociais 
será mantida junto a instituição financeira nacional. 

§ 2° - A Conta Financeira de Amparo a Projetos Desportivos Sociais 
tem as seguintes atribuições: 

I - Financiar exclusivamente projetos conforme estabelecido no art. 
5°, incisos I - Seguimento de Desporto. Educacional, e VI - Segmento 
de Desporto Social; 



11 - democratizar o uso dos recursos provenientes desta lei, 
priorizando projetos a serem realizados em regiões do Estado com 
baixo Índice de Desenvolvimento Humano- IDH, conforme IBGE. 

§ 3° - Constituem receitas da Conta Financeira de Amparo a 
Projetos Desportivos Sociais: 

I - recursos da captação adicional disponibilizados pelo art. 8° desta 
lei; 

11 - valores provenientes da cessão dos corpos estáveis, ginásios e 
espaços desportivos estaduais, suas rendas de bilheteria, quando 
revertidas a titulo de doação; 

111- doações realizadas diretamente à Conta Financeira de Amparo a 
Projetos Desportivos Sociais por contribuintes incentivadores; 

IV- arrecadação proveniente das multas aplicadas em conseqüência 
da má utilização da lei pelo empreendedor; 

V - rendimento proveniente da aplicação de seus recursos 
disponíveis; 

VI - devolução de recursos captados por projetos não realizados ou 
interrompidos, com ou sem justa causa; 

VIl - saldos de recursos não utilizados na execução de projetos 
financiados por esta lei; 

VIII - saldo de exercícios anteriores; 
IX - saldo dos recursos disponibilizados anualmente pela renúncia 

fiscal a esta lei e não captados pelos projetos; 
X - outras rendas eventuais. 
Art. 11 - Fica autorizada a Secretaria de Estado de Esportes a 

estabelecer processos internos de fiscalização e controle de projetos 
desportivos que receberem apoio financeiro com recursos 
provenientes da aplicação desta lei. 

Art. 12 - Somente receberá apoio financeiro com recursos 
provenientes da aplicação desta lei os projetos desportivos 
previamente aprovados pela Comissão de Avaliação de Projetos 
Desportivos, instituída pela Secretaria de Estado de Esportes e 
composta por: 

I - um presidente representado pelo Secretário de Estado de 
Esportes; 

li - um representante da Secretaria de Estado de Esportes; 
111 - um representante da Secretaria de Estado da Educação; 



IV- um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
V - um representante da Secretaria de Estado da Saúde; 
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VI - dois representantes de entidades associativas de modalidades 
esportivas olímpicas; 

VIl - dois representantes de entidades associativas de modalidades 
esportivas não olímpicas; 

VIII - um representante do Conselho Regional de Educação Física 
da 6a Região- MG; 

IX - um representante do Conselho de Dirigentes das Instituições 
Superiores de Educação Física- CONDISEF -; 

X - um representante do setor industrial do Estado de Minas Gerais; 
XI - um representante do setor comercial do Estado de Minas 

Gerais; 
XII - um representante das entidades cadastradas no Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e Adolescentes de Minas Gerais -
CEDCA/MG; 

XIII- um representante da Fundação João Pinheiro; 
§ 1° - Compete à Comissão de Avaliação de Projetos Desportivos 

criada neste artigo as seguintes atribuições: 
I - analisar, avaliar e decidir sobre os projetos desportivos 

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

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

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

IV - estabelecer, considerando a necessidade dos segmentos dos 
projetos desportivos, os critérios de distribuição dos recursos 
incentivados; 

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

VI - divulgar, no órgão oficial do Estado, os projetos qualificados 
para a captação dos recursos de que trata esta lei; 
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VIl - analisar a prestação de contas de resultados dos projetos 

incentivados, tanto no tocante à correta aplicação dos recursos 
incentivados quanto à divulgação do apoio institucional e da marca 
desta lei; 

VIII - receber e encaminhar à Secretaria de Estado da Fazenda as 
prestações de contas contábeis dos projetos, para os processos de 
auditoria; 

IX -fixar, por meio do edital anual, o limite máximo de incentivo a ser 
concedido a cada projeto beneficiado por recursos da Conta 
Financeira de Amparo a Projetos Desportivos Sociais; 

X - controlar a utilização dos recursos da Conta Financeira de 
Amparo a Projetos Desportivos Sociais, avaliando os projetos que lhes 
forem pertinentes; 

XI - zelar pelo fiel cumprimento desta lei e de seus objetivos, 
propondo as medidas que assegurem a adequada utilização dos 
recursos incentivados; 

XII- elaborar seu regimento interno; 
XIII- resolver os casos omissos no âmbito de sua competência. 
§ 2° - Os membros da Comissão de Avaliação de Projetos 

Desportivos e seus suplentes terão mandato de dois anos, não 
podendo ser reeleitos. 

§ 3° - É vedado o voto de membro da Comissão de Avaliação de 
Projetos Desportivos e seu suplente, quando o projeto em votação 
estiver ligado à entidade a qual representa. 

§ 4° - Compete à Comissão de Avaliação de Projetos Desportivos 
tornar disponível aos interessados a relação de documentos e 
formulários necessários a apresentação de projetos desportivos 
referentes a esta lei. 

Art. 13 - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de 
qualquer esfera federativa, exceto: 

Parágrafo único - Escola pública de ensino infantil, fundamental e 
médio, em nível municipal e estadual, por meio de suas caixas 
escolares ou associações de pais e mestres. 

Art. 14 - É vedada a concessão do incentivo fiscal nos termos desta 
lei à projetos em que seja beneficiário o próprio contribuinte 
incentivador ou qualquer de seus sócios. 
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Parágrafo único - A vedação prevista no "caput" deste artigo 

estende-se aos ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e 
aos cônjuges dos sócios. 

Art. 15 - A divulgação das atividades ou obras resultantes dos 
projetos desportivos financiados nos termos desta lei conterá menção 
do apoio institucional desta lei com inserção de sua marca ou citação 
de sua utilização. 

Art. 16 - O contribuinte incentivador ou empreendedor que utilizar 
indevidamente os benefícios desta lei, por meio de fraude ou dolo, fica 
sujeito a: 

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

11 - Pagamento integral do tributo, acrescido dos encargos previstos 
em lei. 

Art. 17 - O poder executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um 
substitutivo do Deputado Antônio Andrade, que recebeu o no 1, e que, 
nos termos do § 2°, do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o 
projeto com o substitutivo à Comissão de Fiscalização Financeira, 
para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 2.189/2002, do 
Deputado João Batista de Oliveira, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de apresentação de informações sobre o café torrado 
e moído na embalagem do produto. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do 
Consumidor opina por sua aprovação com a Emenda no 1, que 
apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação 
do projeto com a Subemenda n° 1, que apresenta, à Emenda no 1, da 
Comissão de Defesa do Consumidor, e com a Emenda n° 2, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas e 
subemenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Submenda n° 1 à 
Emenda n° 1 e a Emenda no 2. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a 
aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, fica prejudicada a 
Emenda no 1. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei 
n° 2.189/2002 corn a Subemenda no 1 à Ernenda no 1 e com a 
Emenda no 2. À Comissão de Defesa do Consumidor. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.345/2002, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Lima Duarte 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. Ern 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 2.381/2002, do 
Deputado lvair Nogueira, que acrescenta parágrafo único ao art. 1 o da 
Lei n° 12.925, de 30/6/98, que dispõe sobre a concessão de 
benefícios de assistência social no Estado e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda n° 1, que apresenta. As Comissões de Educação e de 
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com a 
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Lei n° 2.381/2002 com a Emenda n° 1. À Comissão de Educação. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente- Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 2.463/2002, do Tribunal 
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de Justiça, que cria cargos na estrutura orgânica das Secretarias 
dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar do Estado e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto com a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina por sua aprovação com a Emenda no 1, 
da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto com a Emenda no 1, da Comissão de 
Justiça, e a Emenda no 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando a 
votação destacada da Emenda no 2. A Presidência defere o 
requerimento, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que 

faça a leitura da Emenda n° 2. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura da Emenda no 2, destacada. 
O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 2, que foi publicada na edição 

do dia 6/12/2002.). 
Questôes de Ordem 

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, gostaria de deixar bem 
claro ao Plenário que nessa emenda que fiz na Comissão de 
Fiscalização Financeira houve uma interpretação errada do texto, 
pareceu que não estávamos criando novas serventias em Belo 
Horizonte. O art. 2° deixa bem claro que Belo Horizonte faz parte da 
criação de novas serventias, se o Plenário entender que a matéria é 
pertinente ao Projeto de Lei no 2.463/2002, que está sendo votado. 

O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, na leitura que fiz dessa 
emenda, percebi que ela não contempla a sociedade de Belo 
Horizonte, que necessita que sejam abertos mais cartórios, 
principalmente cartórios de registro de imóvel e de protesto. Então, 
essa emenda está com uma redação muito distante daquilo de que 
precisamos. Gostaria de participar da elaboração de uma emenda que 
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fosse mais efetiva, mas clara, mais objetiva, que falasse 
exatamente sobre a abertura de mais cartórios em Belo Horizonte. 

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, o nobre Deputado João 
Paulo está enganado em seu raciocínio. Pedi a leitura da emenda 
justamente para esclarecer a questão de Belo Horizonte. O Deputado 
Wanderley Ávila, ao fazer a leitura, deixou bem claro, no art. 2°, que 
em Belo Horizonte haverá reabertura de serventias. Quero deixar isso 
bem claro ao Plenário. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que foi feito 
um acordo para que, no 2° turno, fosse apresentada uma ernenda com 
esse teor, que será bern discutida entre as lideranças, para que 
possamos aprová-la em 2° turno. 

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 2.463/2002 com a Emenda 
no 1. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.108/2002, do 
Deputado Rêmolo Aloise, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de São Tomás de Aquino o imóvel que especifica. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
com a Emenda no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei n° 2.108/2002 com a Emenda n° 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.172/2002, do 
Deputado Cristiano Canêdo, que altera o inciso I do art. 2° da Lei n° 
12.688, de 15/12/97. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela rejeição do projeto. A Comissão de Saúde opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo nn 1, que apresenta. A Comissão 
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Cristiano Canêdo, solicitando a inversão da preferência 
na votação do Projeto de Lei n° 2.172/2002, de modo que o projeto 
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seja apreciado antes do Substitutivo no 1. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a palavra, para encaminhar a 
votação do projeto, o Deputado Marco Régis. 

O Deputado Marco Régis - Quero deixar registrada a minha 
participação, como integrante da bancada da saúde, na discussão do 
destino do CARDIOMINAS. Desde o início, o Governador Eduardo 
Azeredo discutiu com a bancada da saúde, que, convocada, aprovou 
a doação do CARDIOMINAS. Apesar de algumas críticas de certos 
setores, foi a única forma encontrada para que aquele "esqueleto", já 
investigado por meio de CPI e de comissão especial, não ficasse tão 
oneroso para o Estado, como uma obra inacabada. 

No ano passado, discutimos na Comissão de Saúde tantas vezes. 
Essa é uma chance para que a Santa Casa concretize o hospital. Com 
o CARDIOMINAS construído, a Santa Casa dedicaria 60% das vagas 
ao SUS. A nossa preocupação é que se dariam 60% das vagas ao 
SUS e se retirariam as da Santa Casa ou do Hospital São Lucas. Esse 
é o tempo de que precisamos para que a Santa Casa termine o seu 
hospital, contemplando a emenda ao projeto a preocupação com a 
reserva de vagas para o SUS. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do projeto, fica prejudicado o 
Substitutivo n° 1. 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 2.172/2002 com a 
Emenda no 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.186/2002, do 
Deputado Eduardo Brandão, que determina o reembolso do valor por 
ingresso para evento cultural ou esportivo realizado em espaço de 
propriedade do Estado. A Comissão de Defesa do Consumidor opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 2.186/2002 

Inclua-se onde convier: 
"Art. .... - No Anexo 11 da Lei n° 14.350, de 15 de julho de 2002, na 



coluna 'Ref. para cálculo' a que se refere a denominação do cargo 
'Regente Titular do Coral Lírico', onde se lê '13-D', leia-se '13-G'.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2002. 
Antônio Andrade 
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Justificação: A presente emenda visa corrigir erro introduzido por 
emenda ao Projeto de Lei n° 1.969/2002, que originou a Lei n° 
14.350/2002, que reorganizou a Fundação Clóvis Salgado. Tal 
emenda, ao corrigir erro de digitação, atingiu outro cargo de 13-G que 
estava certo, prejudicando assim o "Re\)ente Titular de Coral Lírico". 

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2° turno, 
a Emenda n° 1, do Deputado Antônio Andrade, ao Projeto de Lei n° 
2.186/2002, contendo matéria nova. 

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

Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB - Sebastião Costa, Líder do 
PFL- Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Durval Ângelo, Líder do PT 
- Luiz Tadeu Leite, Líder da Maioria. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
uma emenda do Deputado Antônio Andrade, que, por conter matéria 
nova, vem acompanhada de Acordo de Líderes. Essa emenda 
recebeu o n° 1. A Presidência informa também que, nos termos do § 
4° do art. 189 do Regimento Interno, ela será votada 
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 no 2.186/2002 na 
forma do vencido em 1° turno com a Emenda n° 1. À Comissão de 
Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, discutimos essa questão 

quando V. Exa. suspendeu a reunião pela manhã. Houve ponderação 
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dos Deputados presentes de que essa reun1ao seria na próx1ma 
terça-feira às 9 horas. Gostaria de manter esse acordo, porque vários 
Deputados já não se encontram presentes. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite 
que fizemos o acordo, mas fiquei de levantar as matérias que estão na 
pauta, já que há interesse dos Deputados de encerrarmos os 
trabalhos na quinta-feira. Para que isso aconteça, será necessária a 
convocação de uma reunião para segunda-feira, mas nenhuma 
matéria será colocada em pauta sem acordo. Acertaremos isso na 
nossa diplomação. Quero apenas deixar claro que talvez haja a 
necessidade de uma reunião extraordinária na segunda-feira. Amanhã 
não haverá reunião. Hoje à tarde é a nossa diplomação, e a reunião 
da noite foi desconvocada. 

O Deputado João Leite - Insisto no entendimento com outros 
Deputados. 

O Sr. Presidente - Na diplomação acertaremos esses detalhes. 
Declarações de Voto 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Gostaria de dizer que 
votamos a favor da matéria porque entendemos que ela é importante 
e terá grande repercussão social. 

Quero aproveitar o tempo que me resta nesta declaração de voto 
para fazer um comentário sucinto relacionado com as discussões, nos 
últimos dias, acerca do plano de carreira da educação, que tramitou 
nesta Casa e que tanta polêmica trouxe ao Plenário da Assembléia 
Legislativa, sobretudo pela obstrução praticada pelo PT nas últimas 
reuniões. 

É preciso fazer algumas considerações, pois, muitas vezes, a 
paixão, o calor do debate, a emoção não deixam que temas 
importantes sejam discutidos e debatidos. Primeiro, é que o projeto foi 
remetido a esta Casa pelo Governador no mês de junho, às vésperas 
do recesso parlamentar. No mês de julho, a Casa esteve praticamente 
parada. Nos meses de agosto, setembro e outubro, estava não só a 
Assembléia de Minas, mas também todo o Brasil, envolvida nas 
grandes eleições para eleger o futuro Presidente da República, 
Senadores, Governadores, Deputados Federais e Deputados 
Estaduais. 

O debate e tramitação desse projeto na Casa que trata do Estatuto 
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do Magistério e do Plano de Cargos e Salários acabou, por uma 
ótica mais técnica, ficando prejudicados. Prevaleceu a pressão política 
do momento, fazendo com que aquela matéria fosse votada em 1 o 

turno, sem que debates técnicos pudessem ter o espaço e a dimensão 
que deveriam ter. O fato é que agora o projeto chegou à Comissão de 
Educação, após as eleições e fui designado pelo Presidente da 
Comissão, Deputado Paulo Piau, atendendo a uma solicitação minha, 
como relator da matéria. 

É preciso também lembrar que, no 1° turno, essa matéria não 
passou pela Comissão de Educação, que está sendo ouvida agora. É 
fato importante que uma matéria que trata especificamente da 
educação em Minas Gerais tenha de passar pela Comissão de 
Educação, que dar sua contribuição à matéria. 

Existem dois problemas básicos em relação ao Projeto de Lei 
Complementar n° 53, que trata do plano de carreira. O primeiro é um 
aspecto jurídico e administrativo que mistura num só projeto matéria 
de lei complementar com matéria de lei ordinária. O Estatuto do 
Magistério é matéria de lei complementar, está previsto na 
Constituição. O plano de cargos e salários é questão de lei ordinária. 
Isso muda em termos de tramitação e importância na hierarquia das 
leis. Um projeto de lei complementar tem tramitação muito mais 
engessada e complicada do que um projeto de lei ordinária, com 
tramitação muito mais tranqüila, com quórum muito mais fácil de ser 
atingido, podendo ser modificado de acordo com as necessidades das 
negociações que por ventura ocorram entre a categoria e o Governo. 

Além do problema jurídico, existem outras questões de ordem 
administrativa. Citarei apenas uma. Esse projeto junta em um só, o 
chamado carreirão da educação. Quer dizer que deixa de existir o 
plano de hoje, que atende apenas o magistério, e passa a existir o 
carreirão da educação. O professor e todos os servidores que têm 
função de apoio passam a ter um tratamento igualitário. Não que os 
outros servidores não sejam importantes, mas não é possível 
comparar a atividade de apoio com a atividade-fim, que é o ensino e 
cujo agente principal é o professor. 

Acabando, por exemplo, com o biênio, com o pó-de-giz, todo mundo 
terá tratamento igualitário. Isso, em médio prazo, engessará as 
negociações com a educação, por que aquele tratamento diferenciado 
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que durante anos e anos o magistério quis ter para si, e com toda 
a justiça, porque a ação do professor é específica e precisa ter 
tratamento diferenciado, será complicado, porque qualquer 
tratamento, qualquer negociação que englobe o magistério terá de ser 
estendida a toda carreira e às funções de apoio. Isso limita a 
capacidade do Governo em dar aumento diferenciado ao 
professorado, como em outros momentos já ocorreu. 

Existem algumas questões que precisam ser abordadas. A mais 
séria delas é a questão do impacto financeiro. Falam que não haverá 
impacto, que o projeto em si não gera custos. No momento em que se 
vota uma lei como o plano de cargos e salários, que cria e extingue 
direitos e fixa percentuais, é obvio que geram-se custos. Quando a 
tabela salarial for estabelecida, esse quadro vai se adequar a ela. No 
momento em que se fizer o enquadramento, esses percentuais vão 
incidir sobre valores concretos. Ninguém conhece esses valores, 
porque ninguém conhece a tabela. Não é possível estabelecer uma 
tabela sem fazer simulações prévias, para saber qual será o seu 
impacto. É o que queremos. Essa tabela que será fixada terá, no 
mínimo, os valores atuais. 

Se pegarmos a folha atual, que é de R$300.000.000,00 - a maior 
folha de pagamento do Estado -, veremos que qualquer impacto 
percentual sobre esse valor significará muito. É preciso lembrar que o 
Estado de Minas vive uma situação de muitas dificuldades. O 
pagamento do mês passado não foi feito em dia, o deste e o do mês 
que vem também não serão. O 13° salário depende de uma verba do 
Governo Federal, de um encontro de contas que está sendo 
negociado a duras penas pelo futuro Governador, que, por direito, 
poderia fazer como o atual Governador fez ao tomar posse, quando o 
Governador Eduardo Azeredo, devido às dificuldades de caixa, não 
conseguiu pagar o 13° salário. O Governador Itamar Franco 
simplesmente disse que o décimo-terceiro não era dele, que era do 
Governo anterior, demorando um ano para pagá-lo. O Governador 
eleito, Aécio Neves, poderia tomar posse em janeiro usando do 
mesmo artifício, dizendo que o décimo-terceiro não é responsabilidade 
sua, que é do Governo passado, e demorar um ano para pagá-lo. Pelo 
contrário, optou pelo caminho mais difícil. Isso demonstra o grau de 
consideração que tem pelo funcionalismo mineiro. Mesmo sem ter 
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assumido as funções de Governador, ele está lutando em Brasília 
para conseguir os recursos para que o Governador Itamar Franco 
honre a folha do 13° salário, possibilitando-lhe, dessa forma, assumir o 
Governo de Minas com condições de avançar nessa questão do 
funcionalismo. 

Durante o período de obstrução feita pelo PT, ouvimos diversas 
vezes do sindicato das categorias que não haveria impacto, que 
bastaria votar o projeto. Foi feita quase uma lavagem cerebral, 
dizendo que haveria impacto somente com a tabela. Pois bem, vamos 
começar a desmistificar isso. O próprio Deputado Rogério Correia, 
grande defensor dessa tese, disse várias vezes que não haveria 
impacto. Ele apresentou uma emenda, que foi publicada no "Minas 
Gerais" do dia 21 de novembro, pedindo uma verba de 
R$200.000.000,00 para a implantação do plano de carreira do 
magistério. Está aqui. Não é opinião minha, é a publicação do "Minas 
Gerais", órgão oficial do Estado. O próprio PT prevê que o impacto 
mínimo será de R$200.000.000,00. E na discussão isso foi omitido o 
tempo todo. Como relator, em momento algum dissemos que éramos 
contrários. O que queríamos o tempo todo eram dados das 
Secretarias da Fazenda, da Educação e da Administração. Ontem 
chegamos a marcar uma audiência pública na comissão, convidando 
os três Secretários. Nenhum deles compareceu. E os números não 
apareceram. Na reunião, o sindicato disse que tinha os números. 
Formalizei, então, um requerimento na frente deles para que, 
burocraticamente, regimentalmente, o pedido fosse dirigido ao Sind-
UTE. 

E o Sind-UTE, até agora, não entregou à comissão os dados do 
impacto. 

Na verdade, não é possível tratar matéria dessa magnitude e 
importãncia, de uma categoria que representa R$300.000.000,00 
mensais na folha, sem um cálculo ou dado concreto. Isso é 
irresponsabilidade. Não podemos ser irresponsáveis votando uma 
matéria sem ter cálculos. O que queremos e buscamos, o tempo todo, 
é isso. 

O prazo da legislatura está se esgotando, e os dados não 
apareceram, a matemática financeira não apareceu, nem mesmo 
nenhuma projeção foi feita. Então, promovemos, na tarde e na noite 
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de ontem, uma reunião com o Colégio de Líderes desta Casa e 
convidamos, através do Presidente da Casa, um interlocutor 
credenciado pelo Governador eleito, o Deputado Danilo de Castro, 
que veio de Brasília especialmente para a reunião, acompanhado de 
representantes do Sind-UTE. Esta questão foi colocada de maneira 
muito clara: não se pode avançar sem dados. 

O Governador eleito, Aécio Neves, além de não conhecer o impacto 
que esse projeto traz e que já está configurado e reconhecido pelo 
próprio PT, quando apresentou emenda prevendo R$200.000.000,00 
para a implantação desse plano, disse não ser possível avançar numa 
matéria de tamanha representação financeira sem conhecer números 
que sejam confiáveis. Faltam 20 dias para que ele assuma o Governo, 
e ainda não tem sua equipe: Secretário da Fazenda, da Educação e 
Administração. Então, através de seu interlocutor, disse que gostaria 
ainda de obter o conhecimento do quadro atual do Estado, que a 
equipe de transição está levantando. O diagnóstico ainda não foi 
concluído. E o Governador sequer conhece, de maneira real, o quadro 
da situação financeira do Estado. 

Primeiro, ele quer conhecer a situação financeira do Estado, 
conhecer, com sua equipe, as projeções de impacto desse projeto, 
para que, na primeira semana de Governo, possa abrir negociação 
direta com os representantes dos professores, através do Sindicato, e 
da Assembléia. Quer fazer, ainda, uma discussão transparente e 
positiva, assumindo o compromisso de, o quanto antes, remeter a esta 
Casa um plano de carreira para atender o justo anseio do 
professorado. Porém revendo pontos, para que esse projeto seja real, 
palpável, concretizável e capaz de ser aprovado e implementado, com 
a certeza de que o Tesouro terá condições de arcar com todos os 
compromissos que assumir. 

Encerro minhas palavras dizendo que a nossa posição, o tempo 
todo, foi a de buscar o entendimento para que essa questão possa 
avançar, não apenas com discussões filosóficas, acadêmicas ou 
pedagógicas. Entendemos que a educação é investimento, e não 
gasto. Investimento requer capacidade financeira. É preciso conhecer 
o tamanho do investimento para que o Estado possa assumir a 
responsabilidade, o compromisso de que o investimento previsto será 
honrado. 
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O Governador eleito, Aécio Neves, começa muito bem, pois não 

começa com demagogias, prometendo aquilo que não conhece nem 
tem certeza de que irá fazer. Ele quer trazer para si a 
responsabilidade de uma negociação séria, decidida com base em 
dados reais, para assumir um compromisso com o professorado 
mineiro e iniciar um novo tempo, em que essas questões serão 
enfrentadas nos primeiros meses de Governo, e não no final, a fim de 
que seu sucessor possa honrar aquilo que não se discutiu ou sequer 
conhece. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
inicialmente, quero agradecer a todos a aprovação do Projeto Pró-
Leite, que é fruto do trabalho da CPI do Leite, e também do projeto do 
Deputado Hely Tarqüínio que trata do hipotireoidismo e da 
fenilcetonúria, que irão beneficiar nossas queridas cidades de Viçosa 
e lturama. 

Quero, ainda, aproveitar a oportunidade para dizer que aprovamos, 
ontem, uma lei delegando poderes ao Governador Aécio Neves para 
que ele tenha condições de trabalho. Ainda não me manifestei a 
respeito do projeto que tramita nesta Casa sobre o Tribunal de 
Contas. A lei delegada veio com o objetivo de organizar o Estado e de 
racionalizá-lo, e não é possível criar nada de novo. Deixo meu 
posicionamento sobre o referido projeto consignado de público. 
Entendo que ele é inconstitucional, antes de qualquer análise de 
mérito. 

Gostaria, ainda, de fazer um comentário sobre o plano de carreira. O 
projeto está tramitando nesta Casa desde junho. Ontem houve uma 
reunião bastante tumultuada nesta Casa, e quero complementar as 
palavras do Deputado Toninho Andrada dizendo que a Consultoria fez 
uma análise técnica - não política, nem de mérito - sobre o projeto. É 
bom que o professorado e os trabalhadores da educação saibam que 
ele não é de boa qualidade. Essa foi a conclusão do parecer técnico 
da Consultoria da Assembléia. O entusiasmo por ele vinha do Sind-
UTE, que foi um dos seus autores. Mas é claro que, se as lideranças 
desse sindicato tivessem ouvido nossas sugestões, o incidente de 
ontem teria sido evitado. Argumentamos que seria muito melhor fazer 
um bom acordo com o Governo que vai começar e que terá mais 
quatro anos pela frente do que aprovar um projeto em final de 
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Governo, que vai trazer preJUIZos para os profissionais da 
educação, segundo análise técnica da Consultoria desta Casa. 

A Comissão de Educação foi colocada ficou na berlinda pelo Sind-
UTE e pelas pessoas que estiveram aqui ontem. Não podemos 
aceitar, de forma alguma, que ela seja achincalhada, assim como 
qualquer outro órgão desta Casa, como aconteceu ontem. Nossa 
Comissão de Educação -formada pelos Deputados Toninha Andrada, 
Dalmo Ribeiro Silva, João Pinto Ribeiro, José Henrique e eu -
trabalhou com afinco nos últimos dois anos. Realizamos muitos 
trabalhos em benefício da educação no Estado de Minas Gerais. Não 
vai ser esse projeto que irá manchar a imagem da nossa Comissão de 
Educação. Aliás, o Sind-UTE não tem estatura moral para fazer isso. 

Também quero registrar nosso protesto em relação à reunião de 
ontem à noite. Um ditado diz que "onde não há disciplina, não há 
respeito". Esta Casa tem um Regimento a ser cumprido. Se, durante 
uma reunião, não houver respeito, até mesmo por parte da galeria, o 
Regimento diz claramente que, quem a estiver presidindo deve tomar 
as providências necessárias. Não é possível que um Deputado que 
queira desenvolver um raciocínio na tribuna não seja respeitado pelas 
pessoas nas galerias. Deixo consignado meu protesto e espero que a 
Mesa da Casa tome as providências necessárias para que atitudes 
como essa não se repitam, sob pena de esta Casa, cada dia mais, ir 
se degradando e aceitando o achincalhamento da sociedade. 

Por último, quero complementar as palavras do Deputado Toninha 
Andrada em relação à impropriedade com que agiu ontem o Deputado 
Edson Rezende, do PT, que disse que estranhava muito o fato de o 
plano de carreira ter passado na Comissão de Educação, em 1 o turno. 
Isso foi uma inverdade. Foi a maneira que ele utilizou para continuar 
incitando a galeria. Quero dizer a esse Deputado que acompanho o 
processo legislativo e espero que ele venha dizer a verdade na 
tribuna. O projeto não passou pela Comissão de Educação. 
Apresentamos requerimento à Mesa pedindo que passasse. 

Tenho plena certeza de que o plano de carreira dos profissionais da 
educação será concluído de forma harmônica e garantirá a melhoria 
da qualidade de ensino no Estado. Confio no Sr. Aécio Neves, que em 
breve tomará posse, pelo compromisso feito ontem por meio do 
Deputado Federal Danilo de Castro. Estarei, nesta Casa, defendendo 



o plano de carreira logo no início do seu Governo. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Pedi a palavra para dizer que 

votei favoravelmente ao projeto e aproveito para comentar matéria 
publicada hoje, 12/12/2002, no diário oficial. Refiro-me ao ato 
assinado pelo Governador Itamar Franco, nomeando, nos termos dos 
arts. 186, parágrafo único, e 187 da Lei Complementar no 59, de 
18/1/2001, o Cel. Rúbio Paulino Coelho para o cargo de Juiz do 
Tribunal de Justiça Militar do Estado, na categoria de Juiz Oficial da 
ativa. 

Essa não foi a posição do Tribunal de Justiça do Estado. Em 
27/11/2002, o Estado, por intermédio do Governador Itamar Franco, 
impetrou ação questionando a nomeação de Coronel da Polícia Militar 
e não do Corpo de Bombeiros. 

É preciso que se diga que o acórdão do relator, Des. Almeida Melo, 
teve o apoio de 22 Desembargadores do Pleno. Apenas dois foram 
contrários ao relator. A maioria esmagadora do Pleno, composto por 
23 Desembargadores, votou o seguinte despacho: (- Lê:) 

"T JMG decide composição de Tribunal Militar. 
Composição do Tribunal Militar inclui dois oficiais da Polícia Militar e 

um do Corpo de Bombeiros, além de dois Juízes civis. 
A Corte Superior julgou improcedente representação apresentada 

pelo Governo do Estado contra o artigo 186 da Lei Complementar no 
59, de 2001, que regulamentou a representação de oficiais da ativa da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na composição do Tribunal de 
Justiça Militar. De acordo com a T JMG, o artigo questionado regula 
satisfatoriamente o art. 11 O da Constituição Estadual, ao definir que, 
em cada vaga, haja uma só carreira militar, da Polícia ou do Corpo de 
Bombeiros, na proporção de duas vagas para a PMMG e uma para os 
'Bombeiros'. 

O Governo Estadual alegou que esse artigo era inconstitucional por 
contrapor às chamadas listas sêxtuplas a serem enviadas ao T JMG. 
Sustentou, ainda, que o artigo 186 não regulamentou a composição 
do Tribunal Militar, mas alterou a norma presente na Constituição 
Estadual, que antes facultava a alternância entre policiais e bombeiros 
e agora a tornou obrigatória. 

A Assembléia Legislativa, convocada a prestar informações ao 
processo, relatou que a Lei Complementar no 59 apenas refletiu a 
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Emenda à Constituição no 39/99, que definiu, como corporações 
distintas, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, o que 
necessariamente, determinaria que as duas possuíssem vagas 
específicas no Tribunal Militar. Segundo a Assembléia Legislativa, o 
artigo 186 da Lei Complementar apenas deu eficácia ao art. 11 O da 
Constituição do Estado. 

O relator do processo, Des. Almeida Melo, considerou que a Lei 
Complementar não contrariou o texto constitucional, mas cumpriu sua 
função de regulamentação. Para ele, a regulamentação seguiu os 
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade ao 
assegurar dois membros à Polícia Militar, de contingente maior, e um 
componente ao Corpo de Bombeiros. 

Diante da Emenda no 39, que definiu as duas corporações como 
distintas, o Des. Almeida Melo considerou ainda justificável que 
ambas as categorias possuam representação no Tribunal Militar". 

Nosso posicionamento, desta Tribuna, é em desagravo à decisão do 
Governador Itamar Franco de nomear para o Tribunal de Justiça 
Militar mais um Coronel da Polícia Militar e não, como determina a lei 
complementar, que a vaga fosse do Corpo de Bombeiros Militar. 

Não temos nenhuma objeção ao nome colocado, mas entendemos 
que houve, por parte do Governador do Estado, um atropelo da lei. A 
nomeação do Juiz foi ao arrepio da lei, que deveria ser um Coronel do 
Corpo de Bombeiros e não da Polícia Militar. Fica o nosso 
pronunciamento em desagravo ao ato assinado pelo Governador. 
Atitudes como essa abalam as estruturas de corporações como as do 
Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Ocorreram nomeações e 
promoções de Oficiais, que estavam lotados em gabinetes e foram 
promovidos em detrimento daqueles que estavam na rua, combatendo 
o crime. 

Ficam registradas nossas palavras. Faço questão de ocupar esta 
tribuna, na próxima terça-feira, para dar continuação a este 
pronunciamento. Obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro - Informo que votei favoravelmente ao 
Projeto no 2.172, do Deputado Cristiano Cãnedo, sobre a construção 
do CARDIOMINAS. 

Tive o prazer de estar à frente da Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia desta Casa durante quatro anos, época em que 
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percorremos todo o Estado de Minas Gerais para a elaboração do 
plano de carreira. Procuramos fazê-lo o mais rápido possível, desde 
que o Governador Itamar Franco assumiu o mandato. 
Lamentavelmente, devido à complexidade da matéria, esse assunto 
não avançou. O Deputado Rogério Correia iniciou o trabalho e, 
posteriormente, houve a remessa do Projeto de Lei Complementar no 
53, por parte do próprio Governador. 

Entretanto, é necessário lembrar que, desde o ano passado, 
tínhamos uma prioridade única: nossa bandeira em defesa dos 
designados da educação. Nossa preocupação com a dispensa de 
todas as serviçais, que estão automaticamente desligadas de seus 
trabalhos, iniciados há 1 O, 15, 20 anos. 

Iniciamos, apoiados por V. Exa., um grande movimento que 
começou com a Proposta de Emenda à Constituição n° 58, que 
poderia assegurar um leque de garantias às trabalhadoras. Tratava-se 
de um proposta indenizatória pelo tempo de serviço. Grandes 
discussões foram promovidas por esta Casa. Tínhamos ciência de 
que o concurso público é a única maneira legal para a efetivação. 
Porém, em decorrência da realização do concurso, não havia 
mecanismos legais a não ser a proposta de emenda à Constituição. 
Ainda assim, os debates prosseguiram na tentativa de buscar um 
meio legal para que as serviçais permanecessem em suas funções, 
inclusive as que não foram aprovadas no último concurso público, em 
que havia mais de 1.000.250 inscritas disputando 53 mil vagas. 

O que aconteceu está à vista de todos, particularmente desta 
Comissão, pois recebemos inúmeras reclamações das profissionais 
dispensadas sem qualquer indenização. Apesar de todo este trabalho, 
não desistimos do posicionamento da nossa proposta de emenda à 
Constituição, que garante o direito à indenização. Lutamos para que 
houvesse uma reflexão mais detalhada sobre o plano de carreira. 

Mas, com toda certeza, era prioritário, no nosso entendimento, 
garantir pelo menos o emprego para essas serviçais, que hoje estão 
sem qualquer direito por parte do Estado. 

Mesmo assim, em decorrência da lei delegada - em que votei 
favoravelmente porque confio na seriedade do Governador Aécio 
Neves -, apresentamos, a título de colaboração para a sua reforma 
administrativa, um projeto que vem alterar vários artigos da Lei n° 
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estão sem emprego no Estado. 

1.'42 

Registro a nossa preocupação com relação àquelas serviçais que 
não foram aprovadas no último concurso. Temos certeza de que o 
líder do PSDB e esta Casa haverão de conduzir uma discussão mais 
ampla com o novo Governo, com respeito a esse projeto que, com 
certeza, virá a resgatar o direito indenizatório. Queremos a 
permanência de todos, e já fizemos vários apelos para que o Governo 
atual não homologue o concurso quanto às serviçais. Estou certo de 
que dias melhores virão para essas que escreveram a história da 
educação de Minas e que hoje estão sem qualquer amparo legal. 
Muito obrigado. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
funcionários da Casa, peço desculpas por fazer uma intervenção já 
com a hora adiantada, mas não poderia deixar de registrar, neste meu 
final de mandato, primeiramente, o meu sentimento de revolta pelos 
acontecimentos de ontem à noite na Casa. Quando fazia uso da 
tribuna, num processo de obstrução contra a lei delegada e, portanto, 
de acordo com o que as galerias desejavam, comecei a ser 
interrompido por aplausos e disse a eles que não queria palmas, mas 
atenção às minhas palavras. 

E, na continuidade da minha fala, disse que o que falta hoje às 
pessoas é berço. Percebi ontem, nas pessoas que ocupavam as 
galerias, em representantes do Sind-UTE, a falta de berço. E berço é 
alguma coisa que adquirimos desde criança, na nossa casa, na escola 
primária, na igreja. É o que está faltando naquelas pessoas. Não é 
possível que venham dizer que aqui é a Casa do povo e por isso 
podem falar tudo que queiram. Aqui é a Casa do povo, mas não é 
casa da mãe Joana, são coisas diferentes. Temos de respeitar as 
pessoas para sermos respeitados. 

Queria deixar este meu protesto, até porque, durante a campanha 
eleitoral, tive alguns documentos do Sind-UTE em mãos, por meio dos 
quais foram enviadas declarações ameaçadoras para todas as partes 
do Estado, e onde se dizia às professoras que colocassem o seu 
Deputado contra a parede. Tem sido usado um palavreado chulo para 
pressionar a Casa. 

E quero prestar minha solidariedade ao então Presidente da reunião 



ontem à noite, Deputado Alberto Pinto Coelho, pelas pressões 
que sofreu, inclusive de colegas, que, no momento em que 
precisavam prestar-lhe solidariedade, acuaram-no mais ainda. Sinto 
muito que isso tenha acontecido. Deixo as minhas palavras 
registradas para que, nos estertores da minha passagem pela Casa, 
este pronunciamento fique gravado, porque sou um Deputado 
independente, como disse ontem às galerias. Sou homem de 
esquerda, hoje milito no PL, mas sou um Deputado independente. 
Nunca votei nem pela liderança do meu partido, às vezes votei contra 
ele, votei contra toda forma de pressão, porque gosto de fazê-lo de 
acordo com a minha consciência. 

E saio daqui deixando esse protesto, que é o da minha consciência, 
no momento em que aplaudo o Lula, que assume a Presidência da 
República. Mas ele próprio já puxou a orelha de entidades sindicais, 
dizendo-lhes que era para deixar de blablablá e viver mais a realidade. 

Além do mais, queria dizer que, hoje, durante a discussão da lei 
delegada, o PT insistiu no erro de dizer que foi uma conquista a 
supressão de uma emenda à lei delegada que tratava de problemas 
orçamentários. Isso não é conquista do PT. Digo isso na ausência do 
nobre Deputado Durval Ângelo, a quem admiro muito. Gostaria de 
dizer a ele que não é uma conquista, é uma inconstitucionalidade a 
emenda ter sido retirada da lei delegada. Fui contrário à lei delegada 
porque sempre bati no aspecto de que ela tem problema de vigência e 
de conteúdo. O primeiro, é porque deve viger em uma mesma 
legislatura. É claro que nós, Deputados, estamos na mesma 
legislatura, mas o Governo mudará. É claro que o Governo é 
impessoal, sai Itamar, entra Aécio, isso é impessoalidade. Na 
verdade, o Governo Itamar Franco, que foi tão contraditório, acertando 
e errando no seu mandato, serviu de trampolim para que Aécio, um 
Governador que nem tomou posse ainda, recebesse uma lei 
delegada. 

Não sou contrário a que ele promova medidas administrativas. Já 
disse que é direito do administrador trabalhar de acordo com os seus 
sonhos. 

Coloquei-me contra a lei delegada e considero a emenda 
inconstitucional porque feriu o art. 72 da Constituição Estadual, que 
dizia que lei delegada não pode tratar de problemas orçamentários, 
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leis de diretrizes orçamentárias, de planos plurianuais; e também 
em consonância com o art. 68 da Constituição federal. Portanto, como 
Deputado independente, faço aqui registro da minha inconformidade 
quanto à delegação de poderes a um Governador que ainda nem 
assumiu o mandato, e em relação à atuação do Sind-UTE. Se é 
sempre para respeitar a Constituição, por que votamos tantas 
medidas inconstitucionais em relação aos designados e contratados? 
Essa foi uma luta do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e da Deputada 
Elbe Brandão. Hoje, estamos colocando na rua da amargura milhares 
e milhares de designados e contratados. Obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Cumprido o objetivo 

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

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 27" REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 

MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES-§ 1° DO ART. 204 
DO REGIMENTO INTERNO E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas do dia três de julho de dois mil e dois, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canêdo, Edson 
Rezende e Hely TarqüÍnio, membros da Comissão de Membros das 
Comissões Permanentes - § 1 o do Art. 204 do Regimento Interno; 
Mauro Lobo, Antônio Carlos Andrada, Dilzon Melo, Gil Pereira e 
Márcio Kangussu (substituindo este ao Deputado lvair Nogueira, por 
indicação da Liderança do BPDP), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Está presente, também, o 
Deputado Rogério Correia. Havendo nümero regimental, o Presidente, 
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Melo , dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Na fase de discussão, é apreciado o parecer 
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do relator, Deputado Mauro Lobo, que conclui pela aprovação do 
Projeto de Lei n° 2.176/2002, em turno único, com as Emendas n°s 2, 
4, 7, 23, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 41, 44, 46, 52, 53, 84, 90, 103 e 11 O; 
com as Emendas n°s 19, 25, 49, 51 e 81, na forma das subemendas 
que receberam o no 1; com as Emendas n°s 112 a 118 e pela rejeição 
das Emendas n°S 1, 3, 5, 6, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22,24,26,27, 30, 31, 32,35,37,39,40, 42, 43,45, 47, 48, 50, 54, 
55, 56, 57, 58,59, 60,61, 62,63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82,83, 85,86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 111. O 
Presidente esclarece que, com a aprovação das Emendas n°s 33, 38, 
41, 84 e 117, ficam prejudicadas as Emendas n°s 11, 17, 30, 43, 54, 
55, 89 e 111. Foram apresentadas as Emendas n°s 118 a 122, que, 
colocadas em votação, são aprovadas. Foram destacadas as 
Emendas nos 6, 13, 24, 61 e 79, que colocadas em votação, são 
aprovadas. O autor retirou a Emenda no 116. Fica aprovado o Projeto 
de Lei no 2.176/2002, em turno único, A nova redação do parecer 
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n°S 2, 4, 6, 7, 13, 
23, 24, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 41, 44, 46, 52, 53, 61, 84, 90, 103 e 11 O; 
com as Emendas n°S 19, 25, 49, 51, 79 e 81 na forma das 
subemendas que receberam o n° 1; com as Emendas n°S 112 a 115 e 
111 a 122 e pela rejeição das Emendas n°S 1, 3, 5, 8, 9, 1 O, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31, ,32, 35, 37, 39, 40, 42, 
43, 45,47,48,50, 54, 55,56, 57,58,59,60,62,63,64,65, 66,67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,80,82, 83, 85,86, 87, 88, 89, 91, 
92, 93, 94,95, 96, 97, 98,99, 100,101,104,105,106,107,108, 109e 
111. O Presidente esclarece que, com a aprovação das Emendas n°s 
33, 38, 41, 84 e 117, ficam prejudicadas as Emendas n°s 11, 17, 30, 
43, 54, 55, 89 e 111. As Emendas nos 102 e 116 foram retiradas pelos 
autores. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Cristiano 

Canêdo- Antônio Andrade. 
ATA DA 35• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
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AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e um de novembro de 
dois mil e dois, comparece na Sala das Comissões o Deputado Miguel 
Martini, membro da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a 
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por 
aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se 
destina a debater, em audiência pública, a construção de um presídio 
em Santa Luzia, na localidade denominada Alto da Maravilha - área 
de preservação ambiental -, que faz parte do entorno da APA Carste 
de Lagoa Santa. Registra-se a presença dos Srs. Cláudio Monteiro 
Gontijo, Promotor de Justiça de Santa Luzia; Carlos Eduardo Dutra 
Pires, Promotor de Justiça Coordenador das Curadorias do Meio 
Ambiente da Bacia do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba; Antõnio 
Teixeira da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia; 
João Bosco Senra, Coordenador da Unidade Técnica do Comitê da 
Bacia do Rio das Velhas; lvson Rodrigues, Chefe da APA Carste de 
Lagoa Santa; André Wagner Ribeiro, Diretor de Atividades de Infra-
Estrutura da FEAM, e Terezinha Morais Simões, Presidente da 
Organização Social e Ambiental de Santa Luzia - OSASAL -, os quais 
são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Miguel Martini 
tece considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Em seguida, a 
Presidência registra a presença do Deputado Fábio Avelar, que 
assume a direção dos trabalhos, e da Deputada Maria José Haueisen. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Passa-se à discussão e à votação de proposições 
da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos 
dos Deputados Miguel Martini em que solicita seja enviado ofício à 
Secretaria de Justiça solicitando a suspensão imediata das obras de 
construção da APAC de Santa Luzia, na localidade de Alto da 
Maravilha, até que sejam resolvidas as questões de ordem ambiental 
relativas ao empreendimento; e Fábio A velar, solicitando que se envie 
ofício ao COPAM para que informe à Comissão se a construção da 
APAC de Santa Luzia está em conformidade com as exigências do 
licenciamento ambiental e que sejam tomadas as providências 
necessárias ao embargo das irregularidades, caso existam. Cumprida 
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a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião extraordinária, em 18/12/2002, às 15 horas, 
com a finalidade de se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei no 
1.157/2000 e se discutirem e votarem proposições da Comissão, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
José Milton, Presidente - Fábio Avelar - lvair Nogueira - Carlos 

Pimenta. 
ATA DA 11" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DOS CARTÓRIOS 

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de novembro de 
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Rêmolo Aloise, lvair Nogueira, Luiz Fernando Faria e Dilzon Melo, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Fernando 
Faria, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Gudesteu 
Biber Sampaio, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; lsalino 
Romualdo da Silva Lisboa, Corregedor-Geral de Justiça, e Geraldo 
José Duarte de Paula, Presidente do Tribunal de Alçada do Estado. O 
Presidente comunica que o Sr. Geraldo José Duarte de Paula não 
poderá comparecer e que os Srs. Gudesteu Biber Sampaio e lsalino 
Romualdo da Silva Lisboa serão representados pelo Sr. José Antônio 
Braga, Juiz-Corregedor. A Presidência registra a presença da Sra. 
Lilian Santos Rodrigues, Assessora Jurídica do Tribunal de Justiça do 
Estado e passa a palavra ao Sr. José Antônio Braga, que faz sua 
exposição e responde a perguntas dos Deputados lvair Nogueira e 
Rêmolo Aloise. Encerradas as perguntas, o Presidente suspende a 
reunião por 2 minutos, para que os Deputados possam despedir-se do 
convidado. Reabertos os trabalhos, a Presidência passa à 3" Fase do 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. O Deputado lvair Nogueira apresenta requerimento no 
qual solicita à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado que 
forneça a esta Comissão os dados estatísticos relativos aos atos 
praticados pelas serventias do Foro Extrajudicial do Estado. Colocado 
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em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Rêmolo 
Aloise passa a Presidência ao Deputado Dilzon Melo, para apresentar 
requerimento no qual solicita seja constituída comissão de membros 
da Assembléia Legislativa e da Corregedoria do Tribunal de Justiça do 
Estado para formulação de propostas de emenda ao projeto que 
tramita nesta Casa, encaminhado pelo Presidente da citada Corte, 
com o propósito de redefinir o quadro de serventias extrajudiciais do 
Estado. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O 
Deputado Dilzon Melo retorna a Presidência ao Deputado Rêmolo 
Aloise, e este esclarece que o inteiro teor da reunião consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Rêmolo Aloise, Presidente - lvair Nogueira - Luiz Fernando Faria -

Durval Ângelo- Agostinho Silveira. 
ATA DA 52• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas do dia quatro de dezembro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, Aílton Vilela, Edson Rezende, 
Sávio 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 Agostinho Silveira, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 1° Turno 
do Projeto de Lei no 2.439/2002, do Governador do Estado. Passa-se 
à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n° 
2.439/2002 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Ermano 
Batista). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
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encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2002. 
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Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa 
-Agostinho Silveira. 

ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às nove horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Olívia, 
Pastor George e lvair Nogueira (substituindo este ao Deputado Márcio 
Cunha, por indicação da Liderança do BPDP), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Pastor George, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei no 
2.452/2002, de autoria do Deputado lvair Nogueira, que dispõe sobre 
os procedimentos para utilização do clínquer importado pelas 
indústrias de fabricação de cimento, no Estado de Minas Gerais. A 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, que 
discorrerão sobre o tema proposto acima. Registra-se a presença dos 
Srs. Túlio Pinto da Silva e Luiz Gustavo Rocha Oliveira, 
representantes da Comento Davi S.A.; Deisdedite Ferreira de Aguiar, 
representante da Prefeitura Municipal de Santa Luzia; Miguel Ragone 
de Matos, representante do Ministério da Fazenda; Mário Werneck, 
representante da Comissão de Meio Ambiente de Santa Luzia; 
Wellington Rodrigues Schettini. representante da ONG Circuito da 
Vida, os quais são convidados a tornar assento à mesa. A Presidência 
concede a palavra ao Deputado Pastor George, autor do requerimento 
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo 
após,a Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e 
para a reunião extraordinária que será realizada no dia 18/12/2002 às 
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16 horas, para se apreciar o Projeto de Lei n° 1 .901/2001, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Pastor George- Doutor Viana. 

ATA DA 114• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às dez horas do dia dez de dezembro de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, 
Agostinho Silveira, Sávio 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 Agostinho Silveira, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da 
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 2.283 
e 2.365/2002 (Deputado Eduardo Hermeto); e 2.268/2002 (Deputado 
Erma no Batista). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente dá 
prosseguimento à discussão do Parecer para o 1 o Turno do Projeto de 
Lei no 2.431/2002. No correr da discussão, o Deputado Sebastião 
Costa apresenta requerimento em que solicita o adiamento da 
discussão da matéria. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por 
sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade dos Projetos de Lei Complementar n°s 54/2002 com as 
Emendas n°s 1 a 4; e 55/2002, com as Emendas n°s 1 a 4 (relator: 
Deputado Agostinho Silveira); e dos Projetos de Lei n°s 2.414/2002 
com as Emendas n°s 1 e 2 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 
2.430 e 2.449/2002 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz, em virtude 
de redistribuição). Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
constitucionalidade, juridicidade e legalidade dos Projetos de Lei nos 
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2.268/2002 (relator: Deputado Agostinho Silveira, em virtude de 
redistribuição); 2.283 e 2.365/2002 (relator: Deputado Sebastião 
Costa, em virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei 
n° 2.442/2002 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de 
prazo regimental pelo relator, Deputado Sávio Souza Cruz. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Aílton Vilela 

Ermano Batista. 
ATA DA 2• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

CEPS-IPSEMG 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen 
Santiago, Sargento Rodrigues e Luiz Tadeu Leite (substituindo este ao 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por indicação da Liderança do 
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de 
assuntos de interesse da Comissão. Esgotada a matéria destinada à 
1• Parte, o Presidente passa à 3• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Arlen 
Santiago, em que solicita sejam convidados os Srs. João Diniz Pinto 
Júnior e Roberto Bittencourt, respectivamente, Presidente do IPSEMG 
e Diretor do CEPS, para prestar esclarecimentos. O Presidente, na 
oportunidade, informa que tomará as providências necessárias para 
que os membros do Ministério Público relacionados em requerimento 
do Deputado Sargento Rodrigues sejam ouvidos na próxima reunião 
ordinária. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidetene agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Arlen Santiago, Presidente - Durval Ângelo - Sargento Rodrigues. 

ATA DA 95a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Cristiano Canêdo, Adelmo Carneiro Leão e Bené Guedes 
(substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação da 
Liderança do PDT), 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 Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o 
Projeto de Lei n° 2.416/2002, (relator: Deputado José Braga). 
Submef1dos a votação, são rejeitados, em turno único, os 
Requerimento n°s 3.520 e 3.521/2002, e é aprovado o Requerimento 
no 3.587/2002. A seguir, a Presidência submete a discussão e votação 
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°S 2.298/2002, 
do Deputado José Henrique, e 2.371/2002, do Deputado Alberto Pinto 
Coelho, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Bené 

Guedes. 
ATA DA 128a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de dezembro 

de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Edson Rezende, João Leite, Márcio Kangussu e Sargento Rodrigues 
(substituindo este ao Deputado Marcelo Gonçalves, por indicação da 
Liderança do PDT), 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 Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião 
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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 obter informações 
sobre o abuso de autoridade policial ocorrido no dia 24 de novembro 
último em Raposos, o qual resultou em lesão corporal e morte, e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. 
Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos, agradecendo voto de congratulações por sua 
nomeação, formulado a partir de requerimento da Comissão, 
publicado no "Diário do Legislativo" de 5/12/2002; Maria do Rosário 
Caiafa Farias, Ouvidora da Polícia, e José Antônio de Moraes, 
Secretário da Segurança Pública, prestando informações relativas aos 
Requerimentos n°s 1.329/2000 e 3.494/2002, respectivamente, da 
Comissão, publicados no "Diário do Legislativo" de 7/12/2002; Marcus 
Paulo Queiroz Macêdo, Promotor de Justiça da Comarca de lbiá, 
encaminhando, para conhecimento da Comissão, cópia de denúncia 
ajuizada na Comarca de Campos Altos relativa a delito de tortura, 
praticado, em tese, por Delegado de Polícia; carta do Sr. Giniardy 
Wuingliston Barbosa, detento da cadeia pública de Peçanha, pedindo 
ajuda no seu processo criminal; convite aos membros da Comissão da 
Sra. Rosana Antunes, Coordenadora do Núcleo de Humanização do 
Trânsito do Centro Universitário Newton Paiva, para participarem da 
inauguração da Casa do Papai Noel, no dia 10/12/2002. Passa-se à 2a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a 
votação, é aprovado o Requerimento n° 3.565/2002. A Presidência 
destina essa parte da reunião a ouvir os convidados e registra a 
presença da Sra. Nancy Pereira Souto Descarpontriez, Vice-Prefeita 
Municipal de Raposos; do Major Geraldo Magela, Comandante da 1a 
Companhia Independente da Polícia Militar de Nova Lima; dos Srs. 
Agnaldo Petrônio da Silva; Cláudia Elias da Silva e Efigênia Coelho da 
Silva, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência 
tece considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são 
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aprovados requerimentos do Deputado Edson Rezende em que 
solicita seja encaminhado ofício ao Comandante-Geral da PMMG e ao 
Delegado de Polícia de Raposos solicitando informações sobre a 
apuração da morte de Jovito Alves Coelho e pedindo ao Comando-
Geral da PMMG informações sobre o processo de promoção dos 
oficiais dessa corporação. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
João Leite, Presidente- Bené Guedes- Maria Olívia. 
ATA DA 101• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 
Às dez horas e doze minutos do dia onze de dezembro de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José 
Haueisen, João Paulo, Agostinho Patrús, Doutor Viana e Alencar da 
Silveira Júnior (substituindo este ao Deputado Bené Guedes, por 
indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Fábio Avelar e Miguel 
Martini. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria 
José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Agostinho Patrús, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a discutir, em audiência pública, com os 
representantes do CEASA-MG, dos produtores e dos comerciantes a 
necessidade e a conveniência da implantação de pedágio para 
veículos leves e pesados dentro das instalações do entreposto. A 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados 
presentes. Registra-se a presença dos Srs. Baldonedo Arthur 
Napoleão, Diretor-Presidente do CEASA-MG; Antônio Lopes 
Rodrigues, Presidente da Associação dos Produtores de 
Hortifrutigranjeiros dos CEASAs do Estado de Minas Gerais -
APHCEMG -; Wander Roberto Melo, Presidente da Cooperativa 
Horticerealista de Abastecimento, Administração e Serviços Lida. e 
Diretor do Conselho de Administração das Minas Bolsa; Rogério 
Avelar, Conselheiro da Associação Comercial do CEASA-MG; e 
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Elizabeth Maria Amaral Cosenza, Chefe de Gabinete e 
representante da Vereadora Lúcia Pacífico, Coordenadora Executiva 
do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais -
MDC-MG -, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra, primeiramente, ao Deputado Fábio 
A velar e, em seguida, ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, autores 
do requerimento que motivaram a reunião, para suas considerações 
iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Registra-se, nesse momento, a 
presença do Deputado João Leite. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se 
à 3• Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. Submetido a votação é aprovado 
requerimento dos Deputados Fábio Avelar, Maria José Haueisen, 
Doutor Viana, Miguel Martini e Alencar da Silveira Júnior solicitando 
sejam tomadas as medidas necessárias para a constituição de 
comissão especial com a finalidade de proceder a estudos sobre os 
fatos narrados e denunciados pelos convidados, com vistas a 
estadualização 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, 18 de dezembro de 2002. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Viana- Agostinho Patrús-

José Milton. 
ATA DA 958 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia onze de dezembro de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
lvair Nogueira, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Arlen Santiago e Dinis Pinheiro. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Dilzon Melo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
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a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento 
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores 
citados a seguir: Projeto de Lei n° 2.430/2002, no 1 o turno (Deputado 
lvair Nogueira) e Projeto de Lei no 2.449/2002, no 1° turno (Deputado 
Dilzon Melo). Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Presidente retira da pauta os Projetos de 
Lei n°s 2.190 e 2.444/2002, por não cumprirem os pressupostos 
regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por 
sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei 
n°S 1.756/2001 com a Emenda no 3, apresentada ao vencido no 1° 
turno, e pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização (relator: Deputado Mauro Lobo) 
e 1.863/2001 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado. Na fase de 
discussão do Projeto de Lei no 1.756/2001, o Presidente da Comissão 
convida o Sr. Tadeu José de Mendonça, Presidente da Associação 
dos Municípios Mineiros, para participar da reunião e para prestar 
esclarecimentos sobre o referido projeto. Após discussão e votação, é 
aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 
2.316/2002 com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição 
e Justiça, e pela rejeição da Emenda no 1, apresentada em Plenário, 
ao Projeto de Lei no 2.445/2002 (relator: Deputado Mauro Lobo, em 
virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei n° 
1.974/2002, no 1° turno, deixa de ser apreciado em virtude de 
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Luiz Fernando 
Faria. O Projeto de Lei no 1.988/2002 é retirado da pauta, atendendo-
se a requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, aprovado pela 
Comissão. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. O Requerimento n° 3.563/2002 é retirado da pauta, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, 
aprovado pela Comissão. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise em que solicita sejam convidados 
representantes da Secretaria da Fazenda, da CEBRAFARMA e de 
diversas concessionárias de veículos para debaterem o Projeto de Lei 
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no 1.988/2002. Cumprida a finalidade da reun1ao, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Rêmolo Aloise -

Eduardo Brandão- Luiz Fernando Faria. 
ATA DA 968 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia onze de dezembro de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Batista de Oliveira, Paulo Piau, Doutor Viana (substituindo este ao 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por indicação da Liderança do 
BPDP), Márcio Cunha (substituindo o Deputado Chico Rafael, por 
indicação da Liderança do BPDP) e Maria Olívia (substituindo o 
Deputado Kemil Kumaira, por indicação da Liderança do PSDB), 
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 
Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o 
licenciamento ambiental, as multas por descumprimento de legislação 
ambiental, a reserva legal, as ações do Ministério Público e da Política 
Florestal e a outorga de água no entorno do Parque Nacional da Serra 
da Canastra e comunica o recebimento de fax do Sr. Celso Castilho 
de Souza, Secretário de Estado de Meio Ambiente de 
Desenvolvimento Sustentável, indicando o Sr. Willer Hudson Pós, 
Presidente da FEAM e Diretor-Geral do IGAM, para representá-lo na 
reunião. O Deputado Doutor Viana requer inversão da pauta para que 
possam apreciar, primeiramente, o Projeto de Lei no 2.410/2002. 
Aprovado o requerimento, passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados o projeto e a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça; fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 
2.410/2002 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Jorge Eduardo de 
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Oliveira). A Presidência destina essa parte da reunião para 
discutir, em audiência pública, o licenciamento ambiental, as multas 
por descumprimento da legislação ambiental, a reserva legal, as 
ações do Ministério Público e da Polícia Florestal e a outorga de água 
no entorno do Parque Nacional da Serra da Canastra. Registra-se a 
presença dos convidados, que tomarn assento à rnesa. O Deputado 
João Batista de Oliveira, autor do requerimento que originou o debate, 
tece considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra 
aos convidados, que discorrem sobre o tema em questão, após o que 
se segue ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Encerrada essa etapa, a Presidêl)cia registra a presença, na 
Comissão, do Deputado Kemil Kumaira. É aprovado requerimento do 
Deputado Paulo Piau solicitando que seja enviado ofício ao 
Superintendente do IBAMA em Minas Gerais solicitando que, na 
definição de critérios e prazos para a desapropriação do restante da 
área do Parque Nacional da Serra da Canastra, seja ouvida a 
comunidade, de forma participativa e que o plano de manejo do 
parque e da área de seu entorno seja discutido previamente com os 
interessados. 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, 16 de dezembro de 2002. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Márcio 

Kangussu. 
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

SAMARCO 
Às quinze horas do dia onze de dezembro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, 
Alencar da Silveira Júnior e lrani Barbosa, membros da supracitada 
Comissão. 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 interesse da 
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
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oficio do Diretor-Geral do IGAM, em resposta a pedido desta 
Comissão com base em requerimento apresentado pelo Deputado 
lrani Barbosa, que solicitou o envio a esta Casa de cópia do processo 
de outorga da empresa SAMARCO. Após entendimento, os 
Deputados decidem que na próxima reunião será apreciado o relatório 
final dos trabalhos desta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
João Paulo, Presidente- lrani Barbosa - Gil Pereira. 

ATA DA 47a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às quinze horas do dia onze de dezembro de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, 
Antônio Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro Silva, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Luiz 
Menezes e Rogério Correia. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos 
Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e ouvir convidados a fim de colher subsídios para 
a apreciação do Projeto de Lei Complementar no 53/2002, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais 
da Educação Pública do Estado de Minas Gerais. Passa-se à 1a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O 
Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei Complementar no 53/2002 
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação do prazo regimental 
pelo respectivo relator, Deputado Antônio Carlos Andrada. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados. 
Registra-se a presença dos Srs. Gilberto José Resende dos Santos, 
Subsecretário de Administração do Sistema de Ensino; Maria de 
Lourdes Carvalho, Superintendente de Administração de Pessoal da 
Secretaria da Educação; Antônio Carlos Hilário e Liliane Resende, 
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Presidente e Assessor Técnico, respectivamente, do Sind-UTE, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede 
a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que 
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, a 
Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, 
hoje, às 19h30min, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva- Amilcar Martins. 

ATA DA 37a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às quinze horas e nove minutos do dia onze de dezembro de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Antônio Carlos Andrada (substituindo 
este 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 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 dos Projetos 
de Lei n°s 2.268, 2.283 e 2.365/2002, em turno único, e informa que 
avocou a si a relatoria deles. 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 2.232/2002 com a 
Emenda no 1, 2.311, 2.415 e 2.418/2002 (relator: Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 2.264 e 2.413/2002 com a Emenda n° 1 (relator: 
Deputado Luiz Menezes). A seguir, o Presidente submete a discussão 
e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 
2.226, 2.312, 2.315, 2.319, 2.320, 2.324, 2.325, 2.336 e 2.357/2002. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
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dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Djalma Diniz- Luiz Menezes. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO 
PROFESSOR JOSÉ GERALDO DE FREITAS DRUMOND PARA O 

CARGO DE PRESIDENTE DA FAPEMIG 
Às nove horas do dia doze de dezembro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho 
Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, lvair Nogueira e João Batista de Oliveira, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Gil Pereira. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Agostinho Silveira, 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 à eleição do Presidente 
e do Vice-presidente e à designação do relator. Em seguida, o 
Presidente "ad hoc" determina a distribuição das cédulas de votação e 
convida o Deputado lvair Nogueira para atuar como escrutinador. 
Feita a apuração dos votos são eleitos, por unanimidade, os 
Deputados Agostinho Silveira e Dalmo Ribeiro Silva para Presidente e 
Vice-Presidente, respectivamente. Logo após o Presidente "ad hoc" dá 
posse ao Vice-Presidente, que assume a direção dos trabalhos e dá 
posse ao Presidente eleito. Em seguida, O Presidente assume a 
direção dos trabalhos, agradece a confiança nele depositada e 
designa como relator o Deputado João Batista de Oliveira. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, na mesma data, às 9h20min, com a finalidade 
de argüir publicamente o Sr. José Geraldo de Freitas Drumond e, se 
possível, apreciar o parecer, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - lvair Nogueira 
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ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO PROFESSOR 

JOSÉ GERALDO DE FREITAS DRUMOND PARA O CARGO DE 
PRESIDENTE DA FAPEMIG 

Às nove horas e vinte minutos do dia doze de dezembro de dois mil 
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho 
Silveira, Dalmo Ribeiro Silva e João Batista de Oliveira, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Gil 
Pereira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Agostinho Silveira, 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 proceder à argüição 
pública do Prol. José Geraldo de Freitas Drumond para ocupar o 
cargo de Presidente da FAPEMIG e, se possível, apreciar o parecer. A 
Presidência destina esta parte da reunião à argüição pública do Prol. 
José Geraldo de Freitas Drumond e o convida a tomar assento à 
mesa. A Presidência concede-lhe a palavra por 1 O minutos para que 
possa fazer uma explanação sobre sua experiência acadêmica e 
profissional e ressaltar aspectos que julgar importantes de seu 
"curriculum vitae". Em seguida a Presidência passa a palavra ao 
relator, Deputado João Batista de Oliveira, para que formule suas 
perguntas. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta das notas taquigráficas. Em seguida, o Presidente suspende a 
reunião por alguns minutos para que os Deputados possam se 
despedirem do convidado. Reabertos os trabalhos, o Presidente 
indaga ao relator, Deputado João Batista de Oliveira, se está em 
condições de emitir seu parecer. Após discussão, é aprovado o 
parecer que conclui pela aprovação do nome do Prol. José Geraldo de 
Freitas Drumond para o cargo de Presidente da FAPEMIG. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da 
Comissão. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - João Batista 
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ATA DA 25• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às nove horas e quinze minutos do dia dezesseis de dezembro de 

dois mil e dois, comparecem no Centro Esportivo Municipal, na cidade 
de Joaíma, os Deputados João Batista de Oliveira e Chico Rafael, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a 
reunião, considera a ata aprovada e solicita aos Deputados que a 
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a 
debater, em audiência pública, com as lideranças da região, a 
implantação do Programa de Uso Múltiplo de Florestas Renováveis, a 
partir da cultura do eucalipto, a ser discutida no Seminário de Fomento 
Florestal. O Presidente convida a tomar assento à mesa, além dos 
deputados presentes, os Srs. Roberto Grapiúna, Prefeito Municipal de 
Joaíma, Jairo Murta Pinto Coelho, Prefeito Municipal de Felisburgo, 
Sérgio Picorelli, Prefeito Municipal de Monte Formoso, Elias de Paula, 
Prefeito Municipal de Jequitinhonha, e o Vereador Camilo Sena 
Prates, Presidente da Câmara Municipal de Joaíma. A Presidência 
registra ainda a presença dos expositores: Srs. José Luiz Magalhães, 
Presidente do Conselho de Administração da CAF Santa Bárbara, 
José do Carmo Neves, Assessor do IEF, José Batuíra de Assis, 
Secretário Executivo da Associação Brasileira de Florestas 
Renováveis- ABRACAVE -,Jairo Dai'Cor, Coordenador do Programa 
de Fomento Florestal da Aracruz, Naelson Lima Almeida, 
Coordenador de Operações Florestais da Suzano - Bahia Sul, José 
Rivelle Magalhães, da Cenibra, Ricardo Wagner Pinto Leite, da 
Acesita Energética, Erton Sanchez, da Veracel Celulose, e Davidson 
Barbosa Dantas, Superintendente Regional do Banco do Nordeste do 
Brasil, em Montes Claros. O Presidente concede a palavra ao 
Deputado Márcio Kangussu, autor do requerimento que deu origem ao 
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra 
aos expositores, que fazem sua exposição, respondem às perguntas 
formuladas pelos debatedores e se envolvem em ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos 
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convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Chico Rafael - Paulo Piau. 

ATA DA 67" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de dezembro de 
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Eduardo Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Hely Tarqüínio, Cristiano 
Canêdo e Rogério Correia, 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 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. Após 
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 
2° turno, do Projeto de Lei no 2.463/2002 (relator; Deputado Eduardo 
Brandão) na forma do vencido no 1° turno; e pela aprovação, no 1° 
turno, dos Projetos de Lei Complementar n°s 54/2002 com as 
Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as 
Emendas n°s 5 a 9, apresentadas (relator: Deputado Eduardo 
Brandão); e 55/2002 com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de 
Constituição e Justiça (Relator: Deputado Eduardo Brandão). O 
parecer sobre o Projeto de Lei no 2.277/2002, no 2° turno, deixa de ser 
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, 
Deputado Rogério Correia. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a 
reunião extraordinária da mesma data, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo - Bilac Pinto 

Durval Ângelo. 
ATA DA 67" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 



REDAÇÃO 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de 

dezembro de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Dimas Rodrigues, Agostinho Patrús e Maria 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 Agostinho 
Patrús, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e distribui ao Deputado Agostinho Patrús a 
Proposta de Emenda à Constituição no 86/2002, e os Projetos de Lei 
n°S 2.1 08, 2. 172, 2.439/2002, 436/99 e 1 .984/2002 e à Deputada 
Maria Olívia os Projetos de Lei n°s 2. 147, 2.262, 2.303, 2.358, 2.377 e 
2.378/2002. 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 da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 86/2002 e dos Projetos de Lei n°s 2.1 08, 2.172 e 2.439/2002 
(relator: Deputado Agostinho Patrús). Passa-se à 2a Fase da Ordem 
do Dia, 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 436/99, 1 .984, 2. 147, 2.262, 2.303, 2.358, 
2.377 e 2.378/2002 (relatora: Deputada Maria Olívia). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Doutor Viana - Ambrósio Pinto. 

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DOS CARTÓRIOS 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezessete de dezembro de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Rêmolo Aloise, lvair Nogueira, Agostinho Silveira, Luiz Fernando Faria 
e Durval Ângelo, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Edson Rezende e lrani Barbosa. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
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do Deputado Durval Ângelo, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
à apreciação do relatório final da Comissão e passa a palavra ao 
relator, Deputado Agostinho Silveira, que faz a leitura do referido 
relatório. Neste momento, o Deputado Dilzon Melo comparece à 
reunião. Na fase de discussão, os Deputados Durval Ângelo, Luiz 
Fernando Faria e lvair Nogueira sugerem modificações no relatório 
final, as quais são acatadas pelo relator. O Presidente suspende a 
reunião para que o Deputado Agostinho Silveira possa fazer as 
alterações necessárias para encampar as sugestões dos outros 
membros. Às 16 horas do dia 17/12/2002, com a presença dos 
Deputados Rêmolo Aloise, Agostinho Silveira, Luiz Fernando Faria e 
Durval Ângelo, são reabertos os trabalhos. O Presidente informa que 
continua em discussão o relatório final. Não havendo quem queira 
discuti-lo, a Presidência encerra a discussão e coloca o relatório final 
em votação, o qual é aprovado. O Presidente solicita aos membros 
que o subscrevam e esclarece que o inteiro teor desta reunião consta 
das notas taquigráficas. O Presidente suspende a reunião para a 
lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, e em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura 
da ata desta reunião, 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 dá por 
encerrados os trabalhos desta CPI. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Durval Ângelo- Agostinho Silveira- Luiz 

Fernando Faria. 
ATA DA 102a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezessete de dezembro de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Djalma Diniz, 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 
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios 
dos Vereadores Amaury de Oliveira e Rubens Barcelos, Presidentes 
das Câmaras Municipais de Prata e de Aimorés, respectivamente, 
publicados no "Diário do Legislativo" de 13/12/2002. 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 nos 2.283 e 2.474/2002 (relator: Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva), 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 2.302, 2.321, 2.338, 2.354, 2.362, 2.380 
e 2.433/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima 
reunião extraordinária, logo mais às 16h, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Adelmo Carneiro 

Leão. 
ATA DA 104a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

. FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas e trinta minutos do dia dezessete de dezembro de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro 
Lobo, Antônio Carlos Andrada, Eduardo Brandão, 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 Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Todos os 
projetos de lei constantes na pauta são retirados da ordem do dia, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 

. 
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 
20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria - Rêmolo Aloise 

Eduardo Brandão- Dilzon Melo- lvair Nogueira. 
ATA DA 28a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 

MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES-§ 1° DO ART. 204 
DO REGIMENTO INTERNO E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de dezembro de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Antônio Andrade, Antônio Carlos Andrada, Cristiano Canêdo 
(substituindo este ao Deputado Dilzon Melo, por indicação da 
Liderança do PTB ) e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao 
Deputado Luiz Fernando Faria, por indicação da Liderança do PPB), 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos 
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Antônio Andrade, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
suspende a reunião até as 18h20min. Reabertos os trabalhos, sob a 
Presidência do Deputado Mauro Lobo, com a presença dos 
Deputados Antônio Carlos Andrada, Luiz Fernando Faria, Rêmolo 
Aloise, Antônio Andrade, Eduardo Brandão e Dalmo Ribeiro Silva. 
Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. O Projeto de Lei no 2.396/2002 é retirado da pauta, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Luiz Fernado Faria, 
aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 
18h12min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Antõnio Carlos Andrada - Rêmolo Aloise -
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Eduardo Brandão - Luiz Fernando Faria - lvair Nogueira - Dilzon 
Melo - Gil Pereira. 

ATA DA 688 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
REDAÇÃO 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de 
dezembro de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Dimas Rodrigues, Ambrósio Pinto e Doutor Viana 
(substituindo os dois últimos aos Deputados Agostinho Patrús e 
Antônio Genaro, por indicação, respectivamente, das Lideranças do 
PTB e do BPDP), 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 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 distribui ao Deputado Ambrósio Pinto 
os Projetos de Lei n°S 1.945/2002 e 1.746/2001 e ao Deputado Doutor 
Viana, o Projeto de Lei no 2.418/2002. Passa-se à 1 a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei n°S 1.945/2002 e 1.746/2001 
(relator: Deputado Ambrósio Pinto). Passa-se à 2• Fase da Ordem do 
Dia; compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
matéria de deliberação conclusiva da Comissão. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei n° 2.418/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2002. 
Agostinho Patrús, Presidente - Djalma Diniz - lvair Nogueira 

Eduardo Brandão. 
ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

POlÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia dezessete de 

dezembro de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Batista de Oliveira, Chico Rafael e Paulo Piau. 
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Batista 
de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Chico Rafael, 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 dos 
Projetos de Lei nos 1.877/2001 e 2.189/2002. Passa-se à 1" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 1.877/2001 na forma 
do Substitutivo no 1 (relator: Deputado João Batista de Oliveira) e 
2.189/2002 na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 
2, da Comissão de Pol itica Agropecuária e Agroindustrial (relator: 
Deputado Paulo Piau). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Chico Rafael - Paulo Piau. 

ATA DA 96" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às quinze horas do dia dezesste de dezembro de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ailton Vilela, Bilac 
Pinto e Pastor George, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ailton Vilela, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: exemplares da Revista de Administração Municipal; 
noticiário do IBAM; documentação relativa à emancipação do Distrito 
de São José do ltuêto, Município de Santa Rita do ltuêto, entregue a 
esta Comissão, pelo Presidente e Vice-Presidente da Comissão de 
Emancipação do referido distrito. Passa-se à 2• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após votação, são aprovados, 
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em turno único, cada um por sua vez, os Requerimentos n° 3.588, 
3.589, 3.590, 3.591, 3.592, 3.593, 3.594, 3.595, 3.596, 3.597, 3.613, 
3.614, 3.615, 3.616, 3.617, 3.618, 3.619, 3.620, 3.621, 3.622, 3.623, 
3.624, 3.625, 3.626, 3.627, 3.628, 3.629 e 3.630/2002. O Presidente 
suspende os trabalhos por alguns minutos para que seja elaborada a 
ata desta reunião. Reabertos os trabalhos, o Deputado Aílton Vilela, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto, 
dispensa a leitura da ata desta reunião, a qual é aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Aílton Vilela, Presidente - Bilac Pinto - Pastor George. 

ATA DA 38a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dezesseis horas e oito minutos do dia dezessete de dezembro de 
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Adelmo Carneiro Leão 
(substituindo este ao Deputado Edson Rezende, por indicação da 
Liderança do PT), 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. Passa-se à .2• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 2.268/2002 (relator: 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva), que recebeu parecer por sua 
aprovação. A seguir, o Presidente submete a discussão e votação o 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 2.418/2002. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, dia 19112, quinta-feira, às 1 O horas, com a 
finalidade de apreciar os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 2.423, 
2.436 e 2.473/2002, determina a lavratura da ata e encerra os 
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trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Djalma Diniz - Luiz Menezes. 
ATA DA 102a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 
Às dez horas e treze minutos do dia dezoito de dezembro de dois mil 

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José 
Haueisen, João Paulo, Agostinho Patrús, Bené Guedes e Doutor 
Viana, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, 
os Deputados José Milton, Eduardo Brandão e Ivo José. 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 apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento do 
Projeto de Lei n° 1.974/2002, para o qual avocou a si a relataria. Em 
seguida, a Presidência suspende os trabalhos. Às 15h50min, são 
reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Maria José 
Haueisen, Bené Guedes e José Milton (substituindo este ao Deputado 
João Paulo, por indicação da Liderança do PL), membros da 
Comissão. Registra-se a presença do Deputado Ivo José. 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, no 2° turno, do 
Projeto de Lei no 1.974/2002, que conclui pela sua aprovação na 
forma do vencido no 1° turno com as Emendas n°S 1 a 5, da Cornissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e com a Emenda n° 6 que 
apresenta (relatora: Deputada Maria José Haueisen). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes - José Milton - Ivo 

José - Eduardo Brandão. 
ATA DA 96a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia dezoito de dezembro de dois mil 
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e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro 
Lobo, lvair Nogueira, Dilzon Melo, Rêmolo Aloise e Luiz Fernando 
Faria, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Olinto Godinho. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir convidados para 
obter esclarecimentos sobre o regime de substituição tributária vigente 
para as concessionárias de veículos e o comércio varejista de 
medicamentos no Estado, a fim de subsidiar a apreciação do Projeto 
de Lei n° 1 .988/2002; e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. José Ferraz, Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado; Alceu Fernandes Molina Júnior, substituto do 
Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e lldeu José Gabriel de 
Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da CEF, publicados no 
"Diário do Legislativo" de 12/12/2002; e do Sr. Marco Antônio Marques 
de Oliveira, Secretário de Transportes e Obras Públicas, publicado no 
"Diário do Legislativo" de 13/12/2002. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, no 2° turno, para as quais 
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 2.345/2002 
(Deputado Dilzon Melo) e 971/2000, (Deputado lvair Nogueira); 
Projeto de Lei no 2.095/2002 e Projetos de Lei Complementar nos 54 e 
55/2002 (Deputado Antônio Carlos Andrada); e Projeto de Lei n° 
457/99 (Deputado Mauro Lobo). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente faz retirar 
da pauta, por não cumprir pressupostos regimentais, o Projeto de Lei 
no 1.974/2002 e os Projetos de Lei Complementar n°s 54 e 55/2002. 
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 
2.056/2002 na forma do vencido no 1 o turno; e 2.343 a 2.345/2002 
(relator: Deputado Dilzon Melo, em virtude de redistribuição); pela 
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 3/99 na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a 
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Emenda no 1, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 2.239/2002 com as 
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Dilzon Melo, em virtude de redistribuição); 2.232/2002 
(relator: Deputado Luiz Fernando Faria, em virtude de redistribuição); 
2.385/2002 com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição 
e Justiça e 2.386/2002 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado Dilzon Melo, em virtude de 
redistribuição no caso do primeiro projeto); 2.405/2002 com a Emenda 
no 1, (apresentada pelo Deputado Luiz Fernando Faria, relator em 
virtude de redistribuição); 2.430 e 2.449/2002 (relator: Deputado 
Dilzon Melo em virtude de redistribuição no caso do primeiro projeto) e 
pela rejeição das Emendas n°s 2 e 3, apresentadas em Plenário, ao 
Projeto de Lei no 1.988/2002 (relator: Deputado Rêmolo Aloise). O 
parecer sobre o Substitutivo n° 1, apresentado em Plenário ao Projeto 
de Lei no 2.095/2002, no 1 o turno, deixa de ser apreciado em virtude 
de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Luiz 
Fernando Faria. O Projeto de Lei no 457/99 é retirado da pauta, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Dilzon Melo, aprovado 
pela Comissão. Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. O Requerimento no 3.563/2002 é 
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Dilzon 
Melo. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. A Presidência 
destina esta parte da reunião a ouvir convidados que discorrerão 
sobre a matéria anteriormente mencionada. Registra-se a presença 
dos Srs. Carlos Barreto, representante das concessionárias de 
veículos, e Carlos Garcia Leão, representante da FEBRAFARMA, que 
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a 
palavra ao Deputado Rêmolo Aloise, autor do requerimento que deu 
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa 
a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Neste instante a Presidência suspende a reunião, 
determina a lavratura da ata. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
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lavratura da ata e encerra os trabalhos desta Comissão. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - Rêmolo Aloise, Antônio 

Carlos Andrada -Agostinho Silveira. 
ATA DA 103" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de 

dezembro de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Eduardo Brandão, Bilac Pinto, Cristiano Canêdo e Durval 
Ângelo (substituindo este ao Deputado Rogério Correia, por indicação 
da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Eudardo Brandão, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria da pauta. Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 1.390/2001 (relator: 
Deputado Durval Ângelo) e 2.277/2002 (relator: Deputado Bilac Pinto), 
na forma do vencido em 1 o turno. O Parecer do Projeto de Lei 
Complementar no 22/2000 deixa de ser apreciado em virtude de 
solicitação de prazo regimental do relator. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária de logo mais às 21 horas, com a finalidade de se 
apreciarem os pareceres sobre os Projetos de Lei Complemantar n°s 
22/2000, do Deputado Pastor George; 54 e 55/2002, da Procuradoria-
Geral de Justiça, e dos Projetos de Lei n°s 2.437 e 2.414/2002, do 
Governador do Estado, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio 

Andrade - Cristiano Canêdo - Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA s• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 
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SAMARCO 
Às quinze horas do dia dezoito de dezembro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, lrani 
Barbosa e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
o relatório final e solicita ao Deputado lrani Barbosa que proceda à 
leitura do documento. Submetido à discussão e votação, é aprovado o 
relatório. A Presidência suspende os trabalhos por alguns minutos 
para que seja elaborada a ata desta reunião. Reabertos os trabalhos, 
o Presidente, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Gil Pereira, dispensa a leitura da ata e solicita aos membros da 
Comissão que a subscrevam. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos Deputados e encerra os 
trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
João Paulo, Presidente- lrani Barbosa- Gil Pereira. 

ATA DA 36a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia dezoito de dezembro de 
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
José Milton, Fábio Avelar e lvair Nogueira (substituindo este ao 
Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado José Milton, 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 apreciar a matéria constante na 
pauta. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 
1.157/2000, no 2° turno, e comunica que designou o Deputado Fábio 
A velar como relator da matéria. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o Parecer para o 2o Turno do Projeto de Lei n° 
1.157/2000, que conclui pela aprovação da matéria com a Emenda no 
1, que apresenta (relator: Deputado Fábio A velar). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da 
Comissão. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
José Milton, Presidente- lvair Nogueira- Fábio A velar. 
ATA DA 106" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia dezenove de dezembro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
Antônio Carlos Andrada, Dilzon Melo, Gil Pereira, Rêmolo Aloise e 
Agostinho Silveira (substituindo o Deputado Anderson Adauto, por 
indicação da Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Cristiano Canêdo, Doutor 
Viana e José Milton. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Melo, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nos 457/99, 2.095 e 
2.394/2002 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do 
Deputado Dilzon Melo, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2" Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a 
votação, é aprovado o Requerimentos no 3.563/2002. Passa-se à 3" 
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Os parlamentares parabenizam o 
Deputado Mauro Lobo pela condução dos trabalhos da Comissão e 
pela contribuição dada por ele durante os 12 anos em que foi membro 
do Poder Legislativo. Suspende-se a reunião para a lavratura da ata. 
Reabertos os trabalhos, a Presidência agradece a presença dos 
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parlamentares e encerra os trabalhos desta Comissão. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Dilzon Melo - Antônio 

Andrada- Gil Pereira- Agostinho Silveira. 
ATA DA 39• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas e quatro minutos do dia dezenove de dezembro de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Djalma Diniz, 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. 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 2.423 e 2.436/2002 
(relator: Deputado Edson Rezende); e 2.473/2002 com a Emenda no 
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lu·1z 
Menezes). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares e dos seguintes servidores desta Casa: 
Neura Maria Huebra de Oliveira Pena, Tânia Lúcia de Oliveira Naves, 
Edivana Naime Rodrigues, Ana Aurelina Coutinho Rettori, Maria 
Aparecida dos Reis Aragão, Maria Inês Neves e Lincoln Alves 
Miranda, determina a lavratura da ata, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 20, às 11 horas, 
com a finalidade de apreciar pareceres de redação final, e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Luiz Menezes - Djalma Diniz. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.157/2000 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 
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dispõe sobre o Programa Estadual de Incentivo à Piscicultura. 
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Aprovado no 1 o turno em sua forma original, a proposição retorna a 
esta Comissão para ser apreciada no 2 o turno, nos termos do art. 
189, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise autoriza o Poder Executivo a criar o Programa 

Estadual de Incentivo à Piscicultura, voltado para a proteção, a 
pesquisa e o desenvolvimento da ictiofauna, em especial do surubim, 
visando ao repovoamento do rio São Francisco. Entre outras 
competências atribu idas ao ente executor do programa, prevêem-se a 
indicação de áreas propícias para instalação de unidades de pesquisa 
e desenvolvimento, e o estímulo à iniciativa privada nas ações e nos 
projetos nele integrados e a valorização da assistência técnica com 
vistas à pesquisa sobre a espécie, sua reprodução e sua criação em 
cativeiro. Quanto às fontes de financiamento do programa, incluem-se 
recursos provenientes das multas e dos emolumentos previstos no art. 
23 da Lei no 12.265, de 24/7/96. 

Deve-se esclarecer que a citada lei já foi revogada pela Lei no 
14.181, de 17/1/2002, que dispõe sobre a Política de Proteção à 
Fauna e à Flora Aquáticas e de Desenvolvimento da Pesca e da 
Aqüicultura e dá outras providências. 

Sabe-se que a bacia hidrográfica do São Francisco apresenta um 
quadro de degradação múltipla, causado por descargas de esgotos 
domésticos e industriais, despejos de garimpos e de mineradoras, 
desmatamentos, contaminação por metais pesados e um sem-número 
de impactos com efeitos negativos nos recursos hídricos. Com isso, 
são prejudicadas as mais de cem espécies já registradas na bacia, 
muitas delas com características migratórias, a exemplo do surubim. A 
introdução de espécies de outras bacias, como o tucunaré, tem 
agravado o quadro de desequilíbrio na preservação das espécies 
nativas. 

O programa proposto pela proposição em análise dá atenção 
especial ao surubim e objetiva, também, promover o desenvolvimento 
da pesquisa e a adoção de tecnologias para a criação de peixes em 
cativeiro e para o repovoamento de cursos d'água. Contribuem, assim, 
para a proteção, o desenvolvimento e a utilização da ictiofauna em 
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bases de sustentabilidade. 

A iniciativa merece o apoio desta Comissão, mas tem que ser 
modificada quanto ao item inicialmente mencionado, que inclui, como 
fonte de financiamento, recursos previstos em lei já revogada. Por 
isso, estamos apresentando a Emenda n° 1, com o objetivo de corrigir 
o referido dispositivo. 

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

1 .157/2000, no 2° turno, com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao inciso IV do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- .............................................................. .. 
IV - aplicação das multas e emolumentos previstos no art. 26 da Lei 

n° 14.181' de 17 de janeiro de 2002.". 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
José Milton, Presidente - Fábio A velar, relator- lvair Nogueira. 

REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
w 68/2001 

Acrescenta parágrafo ao art. 82 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 4 o: 
"Art. 82- ( ... ) 
§ 4° - A Universidade do Estado de Minas Gerais, a Universidade 

Estadual de Montes Claros e as fundações educacionais de ensino 
superior criadas ou autorizadas por lei estadual ou municipal e 
existentes na data de promulgação da Constituição do Estado 
integram o sistema estadual de ensino.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 902/2000 
Institui o Programa Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo ao Turismo 

para o Idoso, com a finalidade de estimular as empresas ligadas ao 
turismo no Estado a operarem com produtos voltados para pessoas 
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Art. 2' - A Secretaria de Estado de Turismo, em parceria com a 
Embratur - Instituto Brasileiro do Turismo e a Associação Brasileira 
dos Clubes da Melhor Idade - ABCMI-MG -, formará a Comissão 
Técnica de Apoio ao Turismo para o Idoso, que terá a incumbência de 
gerenciar o Programa e habilitar as empresas beneficiárias. 

Art. 3' - Para participar do programa de que trata esta lei, a empresa 
interessada deve submeter à aprovação da Comissão Técnica de 
Apoio ao Turismo para o Idoso projeto operacional, no qual estejam 
previstos: 

I - desconto nos preços e tarifas de, no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento); 

li - planejamento de atividades adequadas ao idoso; 
111 - disponibilização de pessoal qualificado para conduzir e 

acompanhar o turista idoso. 
Art. 4' - Caberá à Comissão Técnica de Apoio ao Turismo para o 

Idoso emitir autorização para a concessão, pela Secretaria Estadual 
da Fazenda, dos benefícios definidos nesta lei para as empresas 
participantes do programa de que trata esta lei. 

Parágrafo único - Constarão na autorização a que se refere o "caput" 
a qualificação da empresa participante e da pessoa beneficiada, o 
local e a data em que o benefício foi concedido e o valor pago pelo 
produto turístico. 

Art. 5' - A empresa participante do Programa Estadual de Incentivo 
ao Turismo para o Idoso que tenha débito tributário inscrito em dívida 
ativa até 31 de dezembro de 1998 poderá quitá-lo com desconto de 
até 25% (vinte e cinco por cento). 

§ 1 o - Para ter direito ao benefício previsto no "caput" deste artigo, a 
empresa apresentará requerimento à Secretaria de Estado da 
Fazenda e, no prazo de cinco dias após o seu deferimento, efetuará o 
recolhimento do valor devido, observada a legislação sobre 
pagamento de tributos estaduais. 

§ 2° - O recolhimento de que trata o § 1 o poderá, a critério da 
Secretaria de Estado da Fazenda, ser efetuado parceladamente, na 
forma e no prazo previstos em regulamento. 

§ 3' - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1 o deste 
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artigo importa na confissão do débito tributário. 

§ 4 o - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica a crédito 
inscrito em dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de 
dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo. 

Art. 6° - Fica a empresa beneficiária do Programa Estadual de 
Incentivo ao Turismo para o Idoso obrigada a apresentar, 
semestralmente, à Secretaria de Estado de Turismo certidão negativa 
de débito ou de parcelamento de débito, emitida pela Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

Art. r - Somente poderá habilitar-se ao recebimento dos incentivos 
de que trata esta lei a empresa ligada ao turismo previamente 
cadastrada e aprovada pela Embratur, pela Associação Brasileira de 
Agências de Viagens- ABAV- e pela ABCMI. 

Art. so - A divulgação do incentivo de que trata esta lei conterá 
menção ao apoio institucional do Governo do Estado. 

Art. go - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a alíquota do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - para até 14% (quatorze por cento) nas 
operações realizadas, no Estado, por agências, equipamentos e 
serviços de turismo que se enquadrarem no disposto nesta lei, 
observados a forma, o prazo e as condições estabelecidas no 
regulamento do ICMS. 

Parágrafo único - A redução da alíquota de ICMS para 14% 
(quatorze por cento) refere-se exclusivamente às operações 
realizadas com idosos, nos termos desta lei, ficando vedada a sua 
aplicação a qualquer outra operação realizada pela empresa 
beneficiária no mesmo período. 

Art. 1 O - O contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios 
desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a: 

I - multa de até 5.000 UFEMGs (cinco mil unidades fiscais do Estado 
de Minas Gerais); 

11 - pagamento integral dos tributos de que tratam os arts. 5° e go, 
acrescidos dos encargos previstos em lei. 

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.157/2000 

Dispõe sobre o Programa Estadual de Incentivo à Piscicultura. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa 

Estadual de Incentivo à Piscicultura, destinado a promover a proteção, 
a pesquisa e o desenvolvimento da ictiofauna das bacias hidrográficas 
de Minas Gerais, em especial do surubim, visando ao repovoamento 
do rio São Francisco. 

Art. 2°- São objetivos do programa de que trata esta lei: 
I - garantir o controle, a perpetuação e a reposição da ictiofauna 

estadual; 
li -promover a reprodução e a criação do surubim em cativeiro para 

repovoamento do rio São Francisco e de outros corpos d'água; 
111 - incentivar a proteção e o desenvolvimento sustentável da fauna 

aquática. 
Art. 3° - Compete ao Poder Executivo, na implementação e na 

execução do Programa Estadual de Incentivo à Piscicultura: 
I - indicar áreas propícias para instalação de unidades de pesquisa e 

desenvolvimento da piscicultura; 
11 - promover o levantamento e manter o cadastro dos criadores 

interessados em participar do programa; 
111 - prestar assistência técnica e gerencial para desenvolver a 

pesquisa das espécies; 
IV- criar mecanismos que garantam os meios de financiamento total 

ou parcial do programa; 
V- incentivar o desenvolvimento de pesquisas para aperfeiçoamento 

científico da reprodução e da criação em cativeiro de espécies da 
ictiofauna mineira; 

VI - estimular a participação da iniciativa privada nas ações e nos 
projetos que integram o programa; 

VIl -criar mecanismos de participação da comunidade pesqueira no 
processo de implementação e execução do Programa. 

Art. 4° - O Programa Estadual de Incentivo à Piscicultura será 
financiado com recursos provenientes das seguintes fontes: 

I - dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos 
adicionais; 
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11 - empréstimos obtidos de organismos de financiamento 

nacionais ou estrangeiros; 
111- transferência de fundos e programas federais ou estaduais; 
IV - aplicação do disposto no art. 26 da Lei no 14.181, de 17 de 

janeiro de 2002. 
V - fontes diversas. 
Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 

e oitenta dias contados 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 W 1.470/2001 
Institui o Certificado-Cidadão e o Selo-Cidadão no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Certificado-Cidadão, a ser concedido à 

pessoa jurídica ou física que contribuir para o Fundo para a Infância e 
a Adolescência - FIA - conforme o disposto no art. 260 da Lei Federal 
no 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Parágrafo único - Constarão no Certificado-Cidadão a identificação 
do agraciado e o número e a data desta lei, além dos dados 
característicos do diploma. 

Art. 2° - A pessoa jurídica agraciada com o Certificado-Cidadão 
receberá o Selo-Cidadão, que poderá ser utilizado na divulgação de 
seus produtos e serviços. 

Parágrafo único - O prazo de validade do Certificado e do Selo 
coincidirá com o exercício fiscal subseqüente àquele em que for feita a 
contribuição para o FIA. 

Art. 3° - O Certificado e o respectivo Selo serão concedidos nas 
seguintes graduações: 

I - no Grau Prata, à pessoa jurídica que contribuir com valor inferior 
a 1% (um por cento) de sua arrecadação do Imposto sobre Operação 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de 
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação- ICMS -; 

li- no Grau Ouro, à pessoa jurídica que contribuir com valor igual ou 
superior a 1% (um por cento) de sua arrecadação do ICMS. 

Art. 4 o - A pessoa física ou jurídica agraciada receberá o Certificado-
Cidadão do Governador do Estado ou de seu representante, na 
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presença do Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
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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. 7o - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.562/2001 
Proíbe a discriminação contra portador do Vírus da lmunodeficiência 

Humana - HIV - e pessoa com Síndrome da lmunodeficiência 
Adquirida - AIDS - nos órgãos e entidades da administração direta e 
indireta do Estado e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É vedada, nos órgãos e entidades da administração direta e 

indireta de qualquer dos Poderes do Estado, a discriminação contra 
portador do Vírus da lmunodeficiência Humana - HIV - ou pessoa com 
a Síndrome da lmunodeficiência Adquirida- AIDS. 

Art. 2o - Para efeito desta lei, considera-se discriminação contra 
portador do vírus HIV ou pessoa com AIDS: 

I - solicitar exame para a detecção do vírus HIV ou da AIDS para 
inscrição em concurso ou seleção para ingresso no serviço público 
estadual; 

li- segregar portador do vírus HIV ou pessoa com AIDS no ambiente 
de trabalho; 

111 -divulgar, por qualquer meio, informação ou boato que degrade a 
imagem social de portador do vírus HIV ou de pessoa com AIDS, de 
sua família ou do grupo étnico ou social a que pertença; 

IV - impedir o ingresso ou a permanência no serviço público de 
pessoa portadora do vírus HIV ou com suspeita de portá-lo, ou de 
pessoa com AIDS, em razão dessa condição; 

V - impedir a permanência de portador do vírus HIV no local de 
trabalho, em razão dessa condição; 

VI - recusar ou retardar o atendimento, a realização de exame ou 
qualquer procedimento médico de portador do vírus HIV ou de pessoa 
com AIDS, em razão dessa condição; 

VIl - obrigar o portador do vírus HIV ou pessoa com AIDS a informar 
sobre sua condição a funcionário hierarquicamente superior. 

Art. 3° - Todos os prontuários e os exames de servidor são de uso 
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exclusivo do serviço de saúde, cabendo ao responsável técnico 
pelo setor garantir sua guarda e sigilo. 

Parágrafo único - O médico ou integrante da equipe de saúde que 
quebrar o sigilo profissional, tornando pública, direta ou indiretamente, 
por qualquer meio, mesmo que por intermédio de códigos, a suspeita 
ou a confirmação do diagnóstico 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 exame relacionado com a detecção do vírus 
HIV ou da AIDS será precedida de esclarecimento sobre seu tipo e 
finalidade, sendo obrigatório o consentimento expresso do servidor 
para sua realização. 

Art. 5° - O médico do trabalho da empresa médica contratada ou o 
membro da equipe de saúde do órgão ou entidade onde estiver lotado 
o servidor portador do vírus HIV ou com AIDS promoverá, com base 
em critérios clínicos e epidemiológicos, ações destinadas a adequar 
as funções do servidor a suas eventuais condições especiais de 
saúde, podendo determinar mudança de atividade, função ou setor, 
com vistas a evitar sua segregação. 

Art. 6° - É vedado ao poder público impedir o ingresso, a matricula 
ou a inscrição de portador do vírus HIV ou de pessoa com AIDS em 
creche, escola, centro esportivo ou cultural, programa, curso, bem 
como em qualquer instituição ou atividade de acesso coletivo mantida 
direta ou indiretamente pelo Estado. 

Art. 7o - O servidor que infringir esta lei ficará sujeito a penalidades e 
processos administrativos previstos na legislação vigente, sem 
prejuízo das demais sanções civis e criminais cabíveis. 

Parágrafo único - Considera-se infrator desta lei a pessoa física ou 
jurídica que, direta ou indiretamente, tenha concorrido para o 
cometimento da infração. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.755/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE - de Sete Lagoas, com sede nesse 
Município, o imóvel que especifica. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE- de Sete Lagoas, com sede 
nesse Município, o imóvel constituído por um terreno com área de 
20.000m2 (vinte mil metros quadrados) e respectivas benfeitorias, 
situado na Av. José Sérvulo Soalheiro, no 225, no Bairro Esperança, 
no Município de Sete Lagoas, e registrado sob o no 33.600, às fls. 68 
e 69 do Livro 3-AZ, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Sete Lagoas. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento da APAE de Sete Lagoas. 

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. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.877/2001 
Cria o Programa Estadual de Incentivo à Produção de Leite - PRÓ-

LEITE. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Programa Estadual de Incentivo à Produção 

de Leite - PRÓ-LEITE -, que tem por objetivo o fortalecimento do 
agronegócio leiteiro mediante a redução dos custos de produção e o 
aumento da produtividade e da competitividade do produto. 

Art. 2° - São objetivos específicos do PRÓ-LEITE: 
I - qualificar a mão-de-obra no processo de produção primária; 
11 - conceder financiamento ao produtor cooperativado para 

aquisição de insumos, maquinário, utensílios e equipamentos 
agrícolas necessários à produção de leite; 

111 -ampliar a coleta a granel de leite refrigerado; 
IV - incentivar a atividade leiteira nas propriedades rurais; 
V - promover o aumento da renda do produtor mediante agregação 

de valor ao produto; 
VI - promover a melhoria das condições sanitárias do rebanho, bem 

como das condições de higiene das pessoas, das instalações e dos 
utensílios e máquinas envolvidos no processo de produção e 
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beneficiamento do leite; 

VIl - promover a melhoria da qualidade do leite e de seus derivados; 
VIII -incrementar a produção de leite a pasto por meio da formação, 

recuperação e manutenção de pastagens. 
Art. 3° - Compete ao Poder Executivo, na implantação e na gerência 

do PRÓ-LEITE: 
I - criar e manter cadastro dos produtores rurais interessados em 

participar do PRÓ-LEITE; 
11 - verificar se o produtor é cooperativado e desenvolve suas 

atividades conforme as normas e instruções da Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG -; 

111 -prestar assistência técnica e gerencial e outras ações de suporte 
aos produtores participantes do PRÓ-LEITE; 

IV - criar mecanismos para o financiamento total ou parcial dos 
projetos do PRÓ-LEITE, nos termos de regulamento. 

Parágrafo único - Participarão do planejamento das ações de que 
trata este artigo o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG -e as cooperativas de crédito rural do Estado. 

Art. 4° - O gestor financeiro do PRÓ-LEITE é o BDMG, ao qual 
compete criar mecanismos para operacionalizar a concessão de 
financiamentos, nos termos desta lei. 

Art. so - São recursos financeiros do PRÓ-LEITE: 
I - recursos provenientes da arrecadação do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e lntemunicipal e de 
Comunicação - ICMS - gerado pelas cooperativas quando da 
aquisição do leite de seu cooperativado; 

11 - dotações e créditos adicionais consignados no orçamento do 
Estado; 

111 - empréstimos de organismos de financiamento nacionais ou 
estrangeiros; 

IV- transferências de fundos e programas federais ou estaduais; 
V- recursos provenientes de outras fontes. 
Parágrafo único - Os recursos a que se refere o inciso I serão 

oferecidos por meio de linha especial de crédito do Fundo de Fomento 
e Desenvolvimento Socioeconõmico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -, criado pela Lei no i i .396, de 6 de janeiro de i 994, 



observado o disposto em seu art. 4°. 
Art. 6° - O produtor de leite cooperativado poderá beneficiar-se de 

financiamento com recursos oriundos da arrecadação do ICMS gerado 
pela cooperativa quando da aquisição do seu produto, respeitadas as 
seguintes condições: 

I -aplicação dos recursos no processo de produção; 
li- cumprimento do disposto no decreto regulamentador desta lei. 
Parágrafo único - Na concessão do financiamento, serão atendidos 

prioritariamente os produtores cooperativados: 
I - que se adequarem às normas do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF - ou de programa 
similar de apoio à economia familiar; 

li -cuja produção esteja abaixo da média nacional. 
Art. r - O BDMG adotará uma linha especial de crédito e 

estabelecerá as normas gerais para o financiamento de que trata esta 
lei, respeitados os seguintes critérios: 

I - em financiamento de custeio, será de um ano o prazo de 
carência, e de um ano o prazo para a amortização do financiamento; 

li - em financiamento de investimento, o prazo de carência será de 
um ano, e o prazo para amortização, cujo limite máximo será 
aprovado em assembléia das cooperativas, será estabelecido no 
projeto técnico. 

§ 1 o - Não incidirão taxa de juros nem correção monetária sobre o 
financiamento a que se refere o "caput" deste artigo. 

§ 2° - A taxa de administração será calculada mediante projeto 
técnico analisado e aprovado pelo BDMG ou pela cooperativa de 
crédito rural, nos casos específicos. 

Art. so - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.901/2001 
Reconhece a Estância Hidromineral de Barragem do Benfica 

Fazenda Bela Vista, localizada no Município de ltaúna. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica reconhecida como estância hidromineral a localidade 

denominada Barragem do Benfica - Fazenda Bela Vista, situada no 
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Município de ltaúna. 

Art. 2o - A Estância Hidromineral de Barragem do Benfica -
Fazenda Bela Vista compreende uma área de 247,41 h a (duzentos e 
quarenta e sete vírgula quarenta e um hectares), delimitada por um 
polígono cujas coordenadas são descritas no Anexo desta lei. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 2° da Lei n° de de) 

Delimitação da área da Estância Hidromineral de Barragem do 
Benfica-Fazenda Bela Vista 

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 20.12.2002. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 2.186/2002 
Permite a devolução de ingresso para evento cultural ou esportivo 

realizado pelo Estado ou em espaço de sua propriedade e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A pessoa que adquirir ingresso para evento cultural ou 

esportivo promovido pelo Estado ou realizado em espaço de sua 
propriedade poderá devolvê-lo, no local da compra do ingresso, até 
seis horas antes do início do evento, com direito a restituição integral, 
em moeda corrente, do valor pago. 

Parágrafo único - Na hipótese prevista no "caput", somente será 
permitida a devolução de um ingresso por pessoa. 

Art. 2° - O Estado, ao patrocinar evento cultural ou esportivo, 
exigirá, como condição da liberação de recursos, que a entidade 
privada atenda ao disposto no art. 1 o desta lei. 

Art. 3o - No Anexo 11 da Lei no 14.350, de 15 de julho de 2002, na 
coluna "Ref. para cálculo", na linha correspondente ao cargo de 
Regente Titular do Coral Lírico, fica alterado o código 13-D para 13-G. 

Art. 4 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 2.381/2002 
Acrescenta parágrafo ao art. 1 o da Lei no 12.925, de 30 de junho de 

1998, que dispõe sobre a concessão de benefícios de assistência 
social no Estado e dá outras providências. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 o da Lei no 12.925, de 30 de junho de 1998, passa a 

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 1 o- ( ... ) 
Parágrafo único - As disposições desta lei não se aplicam a 

convênio celebrado para transferência de recursos a entidade 
esportiva sem fins lucrativos cadastrada na Secretaria encarregada do 
fomento ao desporto, na forma prevista no art. 217 da Constituição da 
República, ressalvados os convênios financiados com recursos da 
seguridade social.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revo\lam-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI W 2.189/2002 
Dispõe sobre a divulgação de informações no rótulo do café torrado, 

moído e embalado no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O rótulo do café torrado, moído e embalado por 

estabelecimento localizado no Estado conterá, sem prejuízo das 
exigências previstas na legislação federal, informações sobre: 

I - a espécie do café ou, em caso de mistura, o percentual de cada 
espécie na composição final do produto; 

li -a classificação quanto à bebida; 
111- o ponto de torra; 
IV - a acidez; 
V- o aroma; 
VI- o sabor. 
Art. 2° - Fica sujeito a advertência e, em caso de reincidência, a 

multa correspondente a 1 O% (dez por cento) do valor do produto o 
estabelecimento que descumprir o disposto nesta lei. 

Art. 3°- Os estabelecimentos a que se refere o art. 1 o terão o prazo 
de noventa dias para adequarem a embalagem de seus produtos ao 
disposto nesta lei. 

Art. 4° - Fica parcialmente remitido o crédito tributário, constituído 
ou não, ajuizada ou não sua cobrança, oriundo de exportação indireta 
de café ocorrida no período de 16 de setembro de 1996 a 24 de maio 
de 2000, em que tenha sido indevidamente utilizada a não incidência 
de que trata o § 1 o do art. 7° da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 
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1975, desde que o contribuinte, no prazo de até trinta dias 
contados da regulamentação desta lei, efetue o pagamento de 30% 
(trinta por cento) do valor do imposto devido. 

§ 1 o - A parte do crédito tributário não remitida, correspondente a 
30% (trinta por cento) do valor do imposto devido, poderá ser objeto 
de parcelamento, desde que o contribuinte efetue o pagamento da 
entrada prévia no prazo fixado no "caput" deste artigo. 

§ 2° - O descumprimento do parcelamento acarretará a 
reconstituição integral do crédito tributário, com todos os acréscimos 
legais, sem o beneficio concedido neste artigo. 

§ 3° - Na hipótese de haver ação judicial, o contribuinte se 
responsabilizará pelo pagamento das despesas processuais, bem 
como dos honorários advocatícios, se devidos. 

§ 4° - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou 
compensação de importância já recolhida. 

§ 5° - O Poder Executivo regulamentará este dispositivo em até trinta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 2.463/2002 
Cria cargos na estrutura orgânica das Secretarias dos Tribunais de 

Alçada e de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1' - Ficam criados, nos Quadros Específicos de Provimento em 

Comissão das Secretarias do Tribunal de Alçada e do Tribunal de 
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, constantes, 
respectivamente, no Anexo 11 e no Anexo 111 da Lei no 11.098, de 11 de 
maio de 1993, os cargos constantes nos Anexos I e li desta lei. 

Parágrafo único- O cargo de Assessor Judiciário 111, código TJM-
DAS-08, privativo de bacharel em Direito com, pelo menos, dois anos 
de prática forense, será provido pelo Presidente do Tribunal de Justiça 
Militar, observado o disposto no parágrafo único do art. 3o da Lei n' 
12.077, de 11 de janeiro de 1996, e terá como atribuição o 
assessoramento a todos os Juizes desse Tribunal. 

Art. 2'- Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento Efetivo 
da Secretaria do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, 
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constante no Anexo 11 da Lei no 11.617, de 4 de outubro de 1994, 
modificado pela Lei no 13.467, de 12 de janeiro de 2000, os cargos 
constantes no Anexo 111 desta lei. 

Art. 3o - É de recrutamento amplo o cargo de Assessor Técnico, 
código TA-DAS-11, padrão PJ-63, do Quadro Específico de 
Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de Alçada do 
Estado de Minas Gerais, constante no Anexo 11 da Lei 11.098, de 11 
de maio de 1993. 

Art. 4 o - O provimento dos cargos criados por esta lei fica 
condicionado ao cumprimento dos limites e das condições para 
criação ou aumento de despesas estabelecidos na Lei Complementar 
Federal no 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 5° - Para atender às despesas decorrentes do disposto nesta 
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o 
limite de R$870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais) para o Tribunal 
de Alçada e de R$26.218,00 (vinte e seis mil duzentos e dezoito reais) 
para o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7o- Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de de de ) 

* - O Quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 20.12.2002. 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de de de ) 

Anexo 111 
(a que se refere o art. 2° da Lei no , de de de ) 

*-Os quadros dos Anexos li e 111 foram publicados na edição do 
"Diário do Legislativo" de 20.12.2002. 

COMUNICAÇÃO 
- O Sr. Presidente despachou, em 18/12/2002, a seguinte 

comunicação: 
Do Deputado Mauri Torres, dando ciência à Casa do falecimento do 

Sr. Licínio Garcia, ocorrido em 17/12/2002, em Dionísio. (- Ciente. 
Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, SÁBASO, 21 DE DEZEMBRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 424a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/12/2002 
Presidência dos Deputados Olinto Godinho, Wanderley Ávila e 

Eduardo Brandão 

1-'94 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata- Registro de presença- Correspondência: Ofícios e 
cartão - 2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: 
Projeto de Lei no 2.513/2002- Requerimento do Deputado Paulo Piau 
- Comunicações: Comunicações das Comissões de Fiscalização 
Financeira e do Trabalho e dos Deputados Bilac Pinto, Alberto Pinto 
Coelho e Wanderley Ávila - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Bené Guedes, Luiz Tadeu Leite e Márcio Kangussu - 2• 
Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do 
Sr. Presidente - Leitura de Comunicações Despacho de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Paulo Piau; deferimento; 
questão de ordem - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de 
Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição no 68/2001; dos 
Projetos de Lei n°s 902 e 1.157/2000, 1.470, 1.562, 1.755, 1.877 e 
1.901/2001 e 2.186, 2.189, 2.381 e 2.463/2002; dos Projetos de Lei 
Complementar n°s 22/2000, 54 e 55/2002 e dos Projetos de Lei nos 
54, 199, 324 e 601/99; 984/2000, 1.487, 1.557, 1.591, 1.665 , 1.717 , 
1.793, 1.830, 1.863 e 1.897/2001 e 1.952, 1.953 e 1.962/2002; 
aprovação Requerimento do Deputado Agostinho Silveira; 
deferimento; discurso do Deputado Marco Régis - Requerimento do 
Deputado Sebastião Costa; deferimento; discurso do Deputado Paulo 
Piau - Requerimento do Deputado Antônio Andrade; deferimento; 
discurso do Deputado Pastor George - Requerimento do Deputado 
Luiz Tadeu Leite; deferimento; discurso do Deputado Eduardo 
Brandão - Requerimento do Deputado Edson Rezende; deferimento; 
discurso do Deputado Edson Rezende - 22 Fase: Questão de ordem -
Prorrogação da reunião - Suspensão e reabertura da reunião -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - 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 - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio -
lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira. 

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

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

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Registro de Presença 

O Sr. Presidente - Com satisfação e alegria nossa e deste 
parlamento, anunciamos a presença nas galerias do ilustre Presidente 
da Câmara Municipal de São Francisco, Vereador Luiz Rocha Neto. 

Correspondência 
- A Deputada Maria OI i via, 2•-secretária "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
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OFÍCIOS 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 3.490/2002, da 
CPI das Carvoarias. 

Do Sr. lsalino Lisbõa, Corregedor-Geral de Justiça, em atenção ao 
Requerimento no 3.559/2002, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando sejam-lhe encaminhadas informações complementares a 
fim de que possam ser adotadas as providências cabíveis ao caso. 

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário-Geral da 
Procuradoria-Geral de Justiça, comunicando que o Requerimento no 
3.560/2002, da Comissão de Direitos Humanos, foi encaminhado à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

Do Sr. Sidnei Ponce, Juiz da Comarca de Piumhi, solicitando seja 
enviado a esse Juízo o relatório das conclusões da CPI do Leite para 
instrução dos autos. 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência 
Gutierrez da Caixa Econômica Federal (2), informando a liberação de 
recursos consignados no Orçamento Geral da União, destinados ao 
Estado de Minas Gerais. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

CARTÃO 
Do Sr. João Lopes, da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, 

encaminhando relatório das atividades de 2002. (-À Secretaria-Geral 
da Mesa.) 

2• 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, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI No 2.513/2002 

Altera a Lei no 12.733, de 1997, que dispõe sobre a concessão de 
incentivos fiscais aos projetos culturais no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 5° da Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de 1997, 

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 
"Art. 5°- .................................... . 
§ 5° - O crédito tributário inscrito na dívida ativa em que o 

contribuinte usufruir dos benefícios previstos nesta lei poderá ser 



parcelado em até cento e vinte meses escalonadamente.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2002. 
Amilcar Martins 

1:197 

Justificação: Em virtude da anistia fiscal concedida pelo Governo 
Estadual, houve grande desinteresse por parte dos inscritos na dívida 
ativa em apoiar projetos culturais. Com a alteração, pretendemos 
estender esse benefício, objetivando incentivar os investimentos em 
cultura em Minas Gerais. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e 
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno. 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Paulo 
Piau. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Fiscalização Financeira e do Trabalho e dos Deputados Bilac Pinto, 
Alberto Pinto Coelho e Wanderley Ávila. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

pessoas presentes nas galerias, amigos da imprensa, venho a esta 
tribuna, nesta tarde, para agradecer. Estamos no final da legislatura, 
e, em razão de não ter renovado meu mandato, digo aos prezados 
colegas, ao Sr. Presidente, da satisfação de poder, ao longo de quatro 
mandatos, ter dado contribuição ao nosso Estado, sobretudo aos 
municípios da Zona da Mata, do Sul de Minas, das regiões do Centro 
e do Nordeste e das Vertentes. 

É um momento difícil, mas devemos compreender e aceitar 
democraticamente o resultado das urnas. Cumprimos com o nosso 
dever. Além disso, fomos éticos, trabalhamos muito e, graças a isso, 
sempre tivemos o respeito dos nossos colegas, das Lideranças, dos 
Prefeitos, dos Vereadores, das lideranças comunitárias. 

Não reclamo de nada, meu coração não tem revolta. Foi uma honra 
e um privilégio trabalhar nesta Casa. Agradeço a todos os 
funcionários, ao Diretor-Geral, João Franco - até os do passado, entre 
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eles o Dr. Dalmir, aos Presidentes Kemil Kumaira, Romeu 
Queiroz, José Ferraz, do qual tive a honra de ser companheiro de 
Mesa, como 3°-Secretário, Corregedor. Nesta época, tive votação 
histórica, com 7 4 votos. 

Tive o prazer e a honra de ter trabalhado também com Agostinho 
Patrús e, agora, com nosso prezado colega Antônio Júlio, todos eles 
pessoas que nos deram o máximo de atenção. 

Não posso deixar de falar do Deputado Anderson Adauto, que me 
ajudou a levar a TV Assembléia para Leopoldina. Foi um grande 
Presidente e hoje, com muita justiça, está sendo escolhido como 
Ministro dos Transportes do Governo que assumirá este País. São 
pessoas que ficarão guardadas para sempre em nosso coração. 

Gostaria de citar todos os Deputados e Deputadas individualmente, 
mas, por intermédio desses Presidentes, saúdo a todos e agradeço-
lhes os ensinamentos que recebi nesta Casa. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)' - Nobre Deputado Bené 
Guedes, mercê de sua atuação nos mandatos que exerceu nesta 
Casa, V. Exa. pode ser considerado um facho de luz, de clarividência 
e inteligência pelos serviços aqui prestados. Esse facho de luz estará 
permanentemente nos anais desta Casa, nos seus pronunciamentos, 
nos seus projetos de lei. Por isso esta Casa se engrandece. 
Infelizmente, esta Casa perde figuras como V. Exa., que só 
engrandeceram os anais e a atuação do Poder Legislativo, e ganha 
outros Deputados que porventura tentarão fazer aquilo que V. Exa. 
conseguiu fazer. Sou admirador do trabalho, da seriedade e da 
simplicidade que V. Exa. sempre teve em todas as suas ações. 
Presto-lhe minhas homenagens de amigo e companheiro e, por que 
não dizer?, de seu vizinho de gabinete. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)' - Ilustre Deputado 
Bené Guedes, também como seu vizinho de gabinete, quero dizer que 
sinto muito sua ausência nesta Casa. V. Exa. disse, em seu 
pronunciamento, uma palavra muito certa, que é adequada a V. Exa.: 
ética. Durante sua vida parlamentar, V. Exa. sempre pautou suas 
ações pela ética, pela transparência, pela lisura e pela lealdade com 
seus colegas. Tive o prazer e a satisfação maior de conviver com V. 
Exa. e acompanhar os seus projetos. Da mesma forma que precisei 
de V. Exa. para dar um voto de apoio aos nossos projetos, V. Exa., 
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não somente pela sua voz, mas pelo seu voto e posicionamento, 
sempre engrandeceu nossas ações. 

Quero registrar meu preito de reconhecimento a V. Exa., que, como 
homem público, ex-Secretário, como uma grande liderança de sua 
querida Leopoldina, escreveu a história do parlamento mineiro. V. 
Exa. ultimamente prestou relevantes serviços ao esporte mineiro, 
constituindo a Comissão Especial de Esportes, para examinar as 
condições disciplinares do esporte mineiro. Quero que V. Exa. tenha a 
certeza de que sua ausência será sentida por todos nós, 
particularmente por mim, que sou admirador de sua conduta, de sua 
vida exemplar como chefe de família, caríssimo colega, companheiro 
leal. Mas tenho a certeza de que esta Casa brevemente contará com 
seu retorno, porque homens bons, puros, corretos e transparentes 
serão recebidos pela Casa mineira de braços abertos. Seja muito feliz. 
V. Exa. nos deixa um grande legado: sua honradez e sua ética. Muito 
obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Faço coro com os 
apartes dos Deputados Luiz Tadeu Leite e Dalmo Ribeiro Silva. Como 
companheiro de partido de V. Exa., testemunho o trabalho sério, 
moderno e inovador, realizado pelo meu caro amigo, Deputado Bené 
Guedes, ao longo de sua vida pública. Durante anos e anos, V. Exa. 
emprestou seu trabalho, seu denodo, às causas de Minas Gerais. 
Nosso partido tem pessoas com este perfil: desprendidas e 
capacitadas. 

Acabamos de sair de uma audiência com o futuro Governador, Aécio 
Neves, na qual dissemos que o PDT quer e precisa de uma 
participação mais ativa na vida pública de Minas Gerais. Levamos o 
nome de V. Exa. como um dos grandes representantes do partido que 
certamente deverá compor o novo Governo. Mesmo saindo do 
Legislativo, temos a certeza de que continuará prestando um grande 
serviço a Minas Gerais, porque tem competência, disposição e, acima 
de tudo, a confiança de todos os seus colegas do PDT. 

Foi uma honra tê-lo como companheiro durante oito anos. Aprendi 
muito com sua maneira simples, objetiva, paciente e firme na 
condução de sua atuação parlamentar. Foi uma alegria tê-lo como 
companheiro. V. Exa. dá um até-breve à vida pública, entretanto, em 
pouco tempo, ajudará na reconstrução do novo Minas Gerais, que 
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começará com o Governo Aécio Neves. Obrigado pelo trabalho, 
pela participação; acima de tudo, conte com seus companheiros do 
PDT nesta Casa, pois permaneceremos honrando o trabalho que V. 
Exa. fez ao longo dos anos, defendendo os interesses do Estado. 
Parabéns Deputado Bené Guedes. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de 
cumprimentar o companheiro, pois convivemos durante quatro anos. 
V. Exa. esteve aqui por 16 anos, contribuindo para o que há de melhor 
nas questões políticas mineiras. Sei que V. Exa. exerceu dois 
mandatos como Vereador em sua terra, a querida Leopoldina, uma 
cidade maravilhosa, que tivemos a oportunidade de visitar. Conheci 
sua trajetória como Vereador e como Deputado, terminando seu 
quarto mandato. 

Certamente, foi um período de muita contribuição por tratar-se de 
um Deputado sério, sincero e coerente. Há mais de um ano também 
tivemos a oportunidade de estar juntos no PDT; assim endosso as 
palavras do companheiro Deputado Carlos Pimenta e afirmo que V. 
Exa. pode estar se despedindo da Assembléia Legislativa ao encerrar 
este mandato, mas não terá como despedir-se da vida pública, porque 
fará parte desse novo projeto do Governo Aécio Neves, no qual o PDT 
estará pronto para colaborar. Parabenizo V. Exa., continue contando 
com o nosso apoio, apreço e carinho. 

O Deputado Luiz Menezes (em aparte)* - Faço minhas as palavras 
dos antecessores. Gostamos de falar de pé para sermos vistos, alto 
para sermos ouvidos e pouco para não sermos incômodos. Meus 
agradecimentos a Deus e ao povo da minha região por ter-me 
conduzido a este Plenário. Não fui reeleito, mas Deus me concedeu a 
graça de ficar aqui durante quatro anos, onde fiz amizade com todos 
os Deputados, o que, para mim, foi mu"rto bom. Sendo o menos jovem 
da Assembléia, com a vista já cansada, com a cara fora de moda, 
despeço-me. Digo-lhes que em ltabira, a capital mundial do ferro, 
maior produtora de ouro da América do Sul, estaremos sempre ao 
dispor. Muito obrigado. 

O Deputado Bené Guedes* - Parabenizo-o, Deputado Luiz Menezes, 
pelo seu pronunciamento e agradeço-lhe pela intervenção. V. Exa. é 
um exemplo de vida. Somos admiradores de sua postura, do seu 
trabalho nesta Casa. 
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O Deputado Agostinho Patrús (em aparte)* - Deputado Bené 

Guedes, trago meu testemunho do quanto V. Exa. trabalhou por Minas 
Gerais e pelas cidades que representa nesta Casa, que sentirá falta 
de seu trabalho, sua eficiência, seriedade, companheirismo e, acima 
de tudo, da sua dignidade. Como Deputado que elevou o nome desta 
Casa, sempre foi citado como exemplo de homem que trata a vida 
pública com dignidade. Parabenizo-o e afirmo que esta Assembléia 
ficará menor com sua ausência. Sentiremos sua falta. Faço um apelo 
para que V. Exa. freqüente esta Casa, continue com sua atuação, sua 
inteligência, liderança, para guiar os passos dos que ficam, para que 
continuemos a ter uma Assembléia Legislativa que honre o Estado. 
Seja feliz, juntamente com sua família! 

O Deputado Bené Guedes* - Fico feliz, Deputado Agostinho Patrús, 
com o seu pronunciamento. V. Exa. foi um grande Presidente desta 
Casa, sempre me prestigiou muito. Sou grato pelo pronunciamento de 
todos os colegas. 

Não poderia deixar de agradecer a todos os Governadores com 
quem trabalhei: Newton Cardoso, Hélio Garcia e Eduardo Azeredo, de 
quem fui Secretário de Minas e Energia. Na época, deu-me essa 
honra, por isso sou-lhe eternamente agradecido. Também ao 
Governador Itamar Franco, com quem, desde 1969, tenho convívio 
amigável. Não pude apoiá-lo na campanha para Governador, mas 
sempre o considerei e o respeitei. Ao Governador eleito Aécio Neves, 
jovem extraordinário, que implementará um novo tempo em Minas. 
Para isso, terá um amigo na minha região, um aliado. Agradeço 
também, de forma expressiva, a meus funcionários, à Sônia Sales, 
Chefe de Gabinete há mais de 10 anos. Finalmente, à minha família, 
Nilma, minha esposa, Bernardo e Márcia Cristina, meus filhos, que 
ficaram longe de mim por todo esse tempo. 

Tive quatro acidentes e acho que estou vivendo de lucro. Mas foram 
pessoas que compreenderam a minha ausência e me deram força 
para continuar fazendo esse trabalho. Não os trouxe para Belo 
Horizonte porque precisava deles, principalmente da minha mulher, 
para comandar o meu escritório político. Sempre atendi dessa forma, 
com respeito ao povo de Leopoldina e da região, que sempre teve um 
ponto de apoio no meu gabinete. A eles o meu eterno agradecimento. 
Também aos Prefeitos, que sempre estiveram ao meu lado, como os 
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Prefeitos de Ervárlia, Dr. Júlio, e Visconde do Rio Branco, I ran 
Cury; o ex-Prefeito de Pirapetinga, Caio Borges; o Prefeito de 
Desterro do Melo, terra do meu querido amigo João Carlos Amaral. 
Rui Fernandes, que muito me prestigiou; do Vice-Prefeito de Laranjal, 
que não me abandonou, o Prefeito foi quem me deixou; o ex-Prefeito 
de Palma, Pepê; o ex-Prefeito de Eugenópolis, Russo; o de Antônio 
Prado, Lourinho; o Prefeito de São Francisco do Glória, Jurandir; de 
São Sebastião de Várzea Alegre, o Prefeito Elóis, liderança jovem de 
Vieiras, que sempre me apoiou; o Vereador Evandro; o Prefeito de 
Casa Grande, Eleutério; a representação de São João Nepomuceno, 
por meio do nosso Presidente, Carlos Lopes, do PDT, os Vereadores 
Ciberia e Rui Barbosa, que sempre me ajudaram muito. 

Enfim, por essas pessoas que citei, agradeço· a muitas outras 
Lideranças. Todos foram fundamentais para o exercício do meu 
mandato em todos os tempos. Agradeço, de coração, ao amigo e 
irmão Deputado Wanderley Ávila, pela consideração que teve ao me 
deixar falar mais um pouco. Saúdo à Deputada Elaine Matozinhos, 
que não havia chegado, em quem saúdo a ala feminina da 
Assembléia. Muito obrigado aos colegas por essa convivência. 

À TV Assembléia, na pessoa do João Carlos Amaral, agradeço a 
todos os funcionários. Agradeço ainda, de coração, à imprensa da 
Capital e do interior; o meu profundo respeito por esse tempo 
maravilhoso em que pudemos ajudar de alguma forma a nossa Minas 
Gerais e ao nosso Pais. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

aqueles que nos acompanham das galerias e por meio da TV 
Assembléia, ao que parece, esta tarde é de despedidas daqueles que 
não foram eleitos, portanto, é uma hora difícil, de emoções, porque 
aqui aprendemos a conviver e a ter amigos. Aqui crescemos nossa 
lista das pessoas que nos querem bem e a quem queremos bem. Isso 
acima das questões políticas e partidárias. 

Também não tendo sido eleito, nessas últimas eleições, pela 
primeira vez, na minha vida pública, prefiro fazer a leitura de uma 
carta que enviei a algumas pessoas, pois não a podia mandar a todos. 
Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos que 
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estiveram conosco nas últimas eleições que apostaram em nosso 
trabalho. Quero levar essa mensagem através da TV Assembléia e da 
tribuna desta Casa. (-Lê:) 

"O agradecimento é a memória do coração. Essa frase que repeti 
muitas vezes ao longo de minha vida pública agora soa mais 
verdadeira do que nunca. É por isso que venho, através desta, 
agradecer. 

Disputei até agora seis eleições, incluindo a última. Fui vitorioso nas 
cinco primeiras. Nesta última fui vítima de diversos fatores, a começar 
pelos equívocos do meu partido, que sustentou uma candidatura que 
"puxou para baixo" diversos candidatos a Deputado, aumentando o 
quociente eleitoral, a ponto de derrotar candidatos muito bem votados. 
Além disso, não tive verba suficiente para financiar uma campanha 
política nas alturas que hoje se exige. É de notar, portanto, que, a bem 
da verdade, não foram meus adversários que me derrotaram. 

O que pude realizar em meus mandatos vocês já sabem. As minhas 
obras e realizações estão expostas em Montes Claros, no Norte de 
Minas e no vale do Jequitinhonha principalmente. Mesmo como 
Deputado Estadual, procurei cumprir o meu mandato, com o atávico 
compromisso para com aqueles que me honraram com seu voto, 
buscando estar presente o mais possível em minhas bases eleitorais e 
sempre prestando o serviço a que me propus. É uma pena que isso 
não tenha sido suficiente para ser reeleito. 

Portanto, com a consciência do dever cumprido, venho agradecer-
lhes o voto, o trabalho generoso, sua torcida e orações a meu favor, 
para que fosse reeleito como Deputado Estadual. Peço-lhes que 
transmitam os meus agradecimentos àqueles que, como vocês, me 
apoiaram. Tive honrados 31.350 votos, entre os quais o seu, 
insuficientes para ser eleito, porém comprobatórios do tamanho da 
amizade que desfruto nas regiões onde atuo. 

Como amigo e cidadão, estarei vigilante e presente, ao seu lado, 
quando puder ajudar-lhe de alguma forma. A vida dá muitas voltas, e, 
em alguma delas - quem sabe? - podemos nos encontrar. 

Aproveito o ensejo para desejar a você e aos seus familiares um 
feliz Natal e um Ano-Novo marcado pela prosperidade, pela saúde e 
pela paz. Aceite o abraço de agradecimento do amigo Luiz Tadeu 
Leite." 



1404 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminhei esta carta a 

algumas pessoas e torno-a pública pelo compromisso que tenho para 
com todos os que apostaram em meu trabalho. 

A V. Exa., Deputado Wanderley Ávila, que, por agradável 
coincidência, preside esta reunião, solicito que represente a nossa 
bancada de Deputados da região do Norte de Minas e do vale do 
Jequitinhonha. Espero que essa bancada continue exercendo nesta 
Casa o seu papel preponderante de liderança e de defesa 
intransigente dos interesses das regiões que priorizamos, colocando o 
nosso trabalho à frente. 

No primeiro ano do meu trabalho nesta Casa, fui chamado para ser 
o Secretário da Justiça e de Direitos Humanos do Governador Itamar 
Franco. Tive um imenso trabalho à frente dessa Pasta, envolvendo-
me com um dos assuntos mais complexos e mais graves, a questão 
penitenciária e prisional. Por coincidência, no último ano do meu 
mandato, em 2002, assumi a relataria da CPI do Sistema Prisional, 
quando novamente pude defrontar-me com a gravíssima realidade 
que, infelizmente, não melhorou de lá para cá. Pelo contrário, o 
problema agravou-se, colocando Minas Gerais em uma situação da 
maior gravidade. A questão prisional corre o risco de tornar-se 
incontrolável, caso o próximo Governo não mantenha uma ação mais 
decisiva e mais efetiva e caso o Governo Federal não invista mais. 

No meu primeiro e no último ano de mandato, convivi com essa 
experiência, cumprindo quase uma sina de ex-Secretário da Justiça. 
Também não fui reeleito, mas o trabalho realizado será uma marca, e 
outros colegas poderão dar-lhe prosseguimento, caso entendam ser 
necessário. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, caro Deputado Luiz Tadeu Leite, devo ocupar essa tribuna 
hoje para fazer o que V. Exa. está fazendo, ou seja, prestar contas do 
nosso mandato. As circunstãncias da vida, às vezes, nos favorecem, 
às vezes, nos prejudicam. As circunstãncias políticas destes últimos 
quatro anos, com absoluta certeza, prejudicaram a mim, a V. Exa. e a 
tantos outros. O terreno que esperávamos encontrar teria de ser mais 
fértil para podermos atender às demandas das regiões que 
representamos, principalmente o Jequitinhonha, o Mucuri e o Norte de 
Minas. Eu e V. Exa. estivemos em campos opostos em várias cidades, 
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mas com o único objetivo de servir à nossa reg1ao, procurando 
proporcionar uma melhor qualidade de vida ao nosso povo e fazer 
com que o Executivo pudesse dar-lhe meios para desenvolver-se. 

Infelizmente, não tivemos sintonia perfeita entre o Executivo e o 
Legislativo, portanto V. Exa. é uma vítima dessa quadra. Mas tenho a 
absoluta certeza de que, até mesmo por sua origem, passado e 
história de vida, V. Exa. ainda irá prestar muitos serviços ao povo do 
Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri e de Minas Gerais. 

Desejo a V. Exa. e à sua família um feliz Natal. Que 2003 seja um 
ano de venturas e que sua família possa usufruir mais sua presença I 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Quero também, 
Deputado Luiz Tadeu Leite, da mesma forma como agi com o 
Deputado Bené Guedes, dizer a V. Exa. que, dentro desta Casa, 
apesar de convivermos com vários parlamentares, temos uma 
convivência única, que remonta aos tempos em que fomos eleitos 
Vereadores à Câmara Municipal de Montes Claros, em 1976. Já se 
vão 25 anos, e o seu passado político é um dos mais brilhantes, não 
só por sua história, mas também por sua atuação, pela forma como 
exerceu os vários mandatos. 

Foi Vereador de Montes Claros, depois de ser radialista, uma 
pessoa do povo, um jovem entusiasmado com o futuro, cargo para o 
qual foi o mais votado na cidade. Saiu da Câmara para ser Prefeito da 
cidade, e exerceu um mandato de seis anos, com muita 
responsabilidade e dignidade. Depois, elegeu-se Deputado Federal e 
representou nossa região na época da elaboração da Constituição 
Federal. Saiu da Câmara Municipal para vir a ser, novamente, Prefeito 
de Montes Claros e, depois, exerceu com muita responsabilidade e 
competência seu mandato de Deputado Estadual, sendo, cedo, 
Secretário da Justiça. Portanto, é um passado brilhante, e tive a honra 
de acompanhá-lo como colega Vereador e como Presidente da 
Câmara, à época em que era Prefeito. 

Dou este testemunho com muita alegria, porque este não é um 
momento de tristeza, uma vez que, da mesma forma que outros 
companheiros não sairão da vida pública, com certeza absoluta, V. 
Exa. não abandonará essa vida, já que é uma liderança, uma estrela 
da política norte-mineira e montes-clarense. 

Estaremos aqui honrando essa bancada que V. Exa. integrou e 
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certamente nos encontraremos várias vezes nas disputas políticas 
que ocorrerão. O grande político Luiz Tadeu Leite estará sempre 
presente, disputando cargos que tem total competência para ocupar. 
Foi um prazer tê-lo, mais uma vez, como companheiro e quero desejar 
muita felicidade a V. Exa., a Estela, sua esposa, a seus filhos, a sua 
família e a seus amigos. Esse será um "até-breve", pois certamente 
ainda nos encontraremos muito pela frente. Parabéns, Deputado Luiz 
Tadeu Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço a gentileza do Deputado 
Carlos Pimenta, que, muito mais do que um colega Deputado, é meu 
amigo de muitas jornadas políticas em Montes Claros. Quando o vejo, 
sinto que está cumprindo o que tanto queria uma figura lendária da 
política de Montes Claros: seu sogro, o Dr. Crisantino de Almeida 
Borém, cujos passos, tenho certeza, segue com muito entusiasmo e 
convicção. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, procurei, como Deputado, não 
sobressair, não aparecer com nenhum tipo de atuação política, além 
do que era meu dever. Tivemos a alegria de transformar em lei a 
criação da Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. Ainda como projeto de lei, regularizamos o 
funcionamento dos postos de medicamentos de todo o Estado, que, 
até então, funcionavam na clandestinidade, dando a eles um formato 
legal. Foi projeto de nossa autoria aqui aprovado. Outros projetos 
foram apresentados, alguns dos quais ainda se encontram em 
tramitação nesta Casa. Fizemos um grande trabalho com os surdos 
de Minas Gerais, um debate sobre o trabalho e a educação dos 
deficientes auditivos do Estado. Desta tribuna, nossa fala sempre foi a 
favor das causas populares. Tenho a consciência do dever cumprido, 
sempre votando a favor dos trabalhadores e dos mais necessitados de 
apoio. Nunca votei contra os interesses da maioria da população 
mineira e encontro-me tranqüilo no término do meu mandato. 

O Deputado Bené Guedes (em aparte)* - Ilustre Deputado Luiz 
Tadeu Leite, da mesma forma como V. Exa. foi generoso em suas 
palavras com relação a minha pessoa, quero dar-lhe meu testemunho 
de amizade, de reconhecimento. V. Exa. foi um vizinho de gabinete 
extraordinário, amigo sempre presente. Como Vereador, Prefeito de 
Montes Claros, Deputado Federal, Deputado Estadual, Secretário de 
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Estado, V. Exa. sempre atuou com muito brilho, muita dedicação. 
Ficou patente sua formação cristã, aqui estampada na recente 
homenagem que prestou a Dom Geraldo Majela, Bispo de Montes 
Claros. V. Exa. é um ser humano extraordinário, um pai de família 
exemplar, um parlamentar amigo, que deixará muita saudade. E ainda 
terá muitas oportunidades, já que a idade lhe favorece, para cumprir, 
talvez em outra plagas, missões que certamente lhe serão delegadas. 
Que V. Exa. seja muito feliz juntamente com sua família I 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço sobremaneira ao 
Deputado Bené Guedes a generosidade de suas palavras, 
incorporando-se neste momento final de nosso pronunciamento de 
despedida. 

Agradeço aos Presidentes Anderson Adauto e Antônio Júlio, pessoa 
que reeleita mostra que o trabalho sério não sucumbe às intempéries 
e às perseguições que o homem público sofre. O Presidente Antônio 
Júlio representa bem o espírito de resistência desta Casa, sendo sua 
reeleição, para nós, um brilho que nos alcança a todos. Agradeço aos 
companheiros e aos amigos com quem convivemos nestes quatro 
anos, aos que confiaram em mim com seu voto e apoio, aos 
funcionários do nosso gabinete, que deram tudo de si para que 
obtivéssemos o êxito, que, infelizmente, não alcançamos. Agradeço a 
minha mulher, Estela, e a meus filhos, Tadeu e André, que sempre 
estiveram comigo nos momentos mais difíceis. Ganha mais a minha 
família com minha saída da vida pública, ainda que momentânea, já 
que teremos mais tempo para cuidar dos filhos que iniciam sua 
adolescência. 

Finalmente, Sr. Presidente, acho que posso dizer como o fez o 
Apóstolo Paulo: "Combati o bom combate, terminei minha carreira, 
guardei a fé". Nós nos veremos em outras ocasiões; nas esquinas da 
vida, nos encontraremos. E todos os que me encontrarem verão a 
mesma resistência, a mesma vontade de trabalhar. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, funcionários da Assembléia, Imprensa, senhoras e 
senhores, telespectadores da TV Assembléia, subo a esta tribuna com 
dois propósitos: agradecer e prestar contas. 
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Agradecer a tantos quantos me ajudaram a construir minha 

carreira política, iniciada em minha querida Joaíma, onde recebi as 
primeiras lições de vida pública, que culminaram com a minha eleição 
a Deputado por esta histórica Minas Gerais. 

Agradecer, em primeiro lugar, a minha família, âncora maior dos 
princípios éticos e morais; ao meu pai, Fernando, perda maior que tive 
no exercício deste mandato, talvez me preparando para o resultado 
adverso de 6 de outubro; a minha mãe, D. Hilma, guardiã da 
resistência nas adversidades que a vida às vezes nos impõem; a 
minha esposa Rosângela, pela amizade, pela sinceridade, pela 
solidariedade e pela força com que participou dos momentos difíceis, 
e de quem, junto com meus filhos Marcella, Josie e Diogo, recebo o 
conforto e o apoio que procuro no nosso lar; aos companheiros 
políticos do Jequitinhonha e do Mucuri, que, junto com o povo, 
honraram-me com seu voto e sabem do valor e importância de ter 
como representante um dos seus; aos companheiros do nosso 
gabinete, que deram todo o apoio para que pudéssemos exercer este 
mandato; aos funcionários desta Casa, pela competência, pela 
dedicação e pelo apoio; aos colegas parlamentares, com os quais 
aprendi como nunca, nesta convivência que tive o privilégio de ter 
durante estes quatro anos. 

Esta Casa é uma escola, que permite aprendizado contínuo e 
constante. Talvez, a maior escola da vida, com virtudes e defeitos, 
com armadilhas e solidariedade. Enfim, aqui é um retrato em preto e 
branco de nossa sociedade. São muitos os colegas aos quais teria de 
agradecer, no entanto, deixo de nominá-los para não cometer 
injustiças, mas, aos 76 colegas, devo afirmar-lhes que foi muito bom 
conhecê-los e conviver com cada um. Abraço a todos na pessoa do 
Presidente Antônio Júlio e do ex- Pres.ldente Anderson Adauto, que 
nos deram o suporte necessário para o exercício deste mandato. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Deputado Márcio 
Kangussu, na última campanha política, estivemos em trincheiras 
opostas em algumas cidades. Talvez por isso, enxergamos as 
qualidades em adversários com mais facilidade do que em outros 
companheiros. 

Quando atuávamos em alas opostas, V. Exa. sempre realizava um 
trabalho muito sério, com a maior dignidade. Nesta Casa, sempre foi 
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um companheiro, um ombro amigo e realmente fará falta neste 
parlamento, pelas suas judiciosas posições, pela seriedade com que 
enfrenta os assuntos que aqui são externados, pela sua atuação 
brilhante. Fará falta pelo trabalho que vinha desenvolvendo, 
principalmente para a região do Jequitinhonha. Em que pesem as 
nossas dificuldades locais, V. Exa. sempre pensou no bem-estar e 
buscou benefícios para aquela região. 

Acima dos partidos, acima das tendências de facções - posso 
atestar - V. Exa. sempre foi digno e correto em suas atuações aqui 
nesta Casa. Por essa única razão faço questão de vir a este microfone 
prestar-lhe esta homenagem. Parabéns. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Obrigado, Deputado Luiz Tadeu 
Leite, já me manifestei a respeito de V. Exa. Não é surpresa para mim 
sua postura. Vamos estar sempre juntos em defesa do povo norte-
mineiro. 

Mas quero prestar contas ao povo mineiro e, em particular, ao povo 
do Jequitinhonha e do Mucuri. Assumi esse mandato munido de 
esperança e de uma determinação férrea de trabalhar com idealismo 
sem fim, para melhorar a vida do povo sofrido de minha região. 

Sem falsa modéstia, tenho a certeza de que defendi, valorizei e 
tentei cumprir o meu dever como legislador e fazer o que poucos 
fizeram em favor dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. A função de 
Deputado ainda é incompreendida. Motivado pela necessidade e por 
carências, o povo espera de seus representantes que eles façam o 
papel do Executivo. 

Quando existem governos operosos, realizadores, comprometidos e 
respeitosos, que valorizam os parlamentares e o parlamento, fica mais 
visível a atuação do Deputado na relação com suas bases. 
Infelizmente, não foi essa a postura do Governo que se encerra em 31 
de dezembro. 

Mas isso não impediu que marcássemos o nosso mandato com 
ações. Tenho orgulho de ter contribuído com emenda à Constituição, 
a qual destina recursos à UNIMONTES e à UEMG para criação e 
implantação de cursos superiores nos vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri. Hoje, a UNIMONTES tem presença consolidada na região. 
Também são de minha autoria: o projeto que originou a Lei no 
13.342/99, que amplia prazo para parcelamento de dívidas dos 



1410 
muntc1p1os com o IPSEMG; o projeto que deu origem à Lei no 
13.579/2000, que amplia prazo e reduz juros nos pagamentos de 
dívidas dos municípios com o BDMG, originárias do Fundo SOM MA; o 
projeto que originou a Lei n° 13.735/2000, que institui o Dia Estadual 
de Manifestação contra a Exploração infantil. 

Integrei com orgulho as Comissões de Política Agropecuária e 
Agroindustrial, de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos, da 
qual sou Presidente e que foi avaliada como a mais atuante desta 
Casa. Foi decisiva a participação desta Comissão na solução de 
conflitos agrários e do sistema prisional. Participei, ainda, de 
Comissões Especiais, dentre as quais a do cólera no Jequitinhonha; a 
da prostituição infantil; a da Telelista de Assinantes; a CPI do Preço 
do Leite, da qual fui co-relator, que apurou os mecanismos de 
formação do preço do leite e os indícios de cartelização. 

Ainda posso contabilizar: projeto de lei que estabelece redutor de 
30% nas operações tributadas envolvendo a comercialização de gado 
e demais produtos agropecuários originários dos vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri e Norte de Minas; emenda propondo a 
elevação em 25% da redistribuição do ICMS para benefício dos 
municípios que integram a área do IDENE; projeto de lei que 
estabelece para o DER-MG competência pela manutenção de 
estradas que ligam as sedes das comarcas às cidades de sua 
jurisdição; substitutivo que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo 
Estadual de Ensino Superior, destinado a financiar o pagamento de 
mensalidades de estudantes de cursos universitários; emenda que 
criou as comarcas de Rubim e Joaíma e a Câmara Regional do 
Tribunal de Alçada em Almenara. 

A Deputada Maria Olívia (em aparte)*- Deputado Márcio Kangussu, 
não somente a Assembléia Legislativa perde um grande parlamentar, 
mas também o vale do Jequitinhonha, que ficou sem um grande 
representante nesta Casa. 

Há 12 anos aqui cheguei. Já vi partirem vários colegas, alguns para 
sempre, pois nunca mais retornarão ao nosso convívio. Deputado 
Márcio Kangussu, com sua competência e seu amor à terra do 
Jequitinhonha, um dia voltará a esta Casa, porque aquela região 
perdeu um representante de garra, coragem e de passado brilhante. 

Desta tribuna, olhando para os Deputados Bené Guedes, com quem 
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convivo há muito tempo nesta Casa foi meu líder quando cheguei; 
Luiz Menezes, que também não estará conosco na próxima 
legislatura; Marco Régis, grande Prefeito de Muzambinho; Eduardo 
Hermeto, que está ali atrás, percebo que esta Casa perdeu muita 
gente boa. Outros virão, mas vocês voltarão ao nosso convívio, se 
Deus quiser, porque os mineiros perceberão que perderam 
parlamentares que realizaram trabalhos importantes e corretos. 
Lamento que o vale do Jequitinhonha tenha perdido V. Exa, mas peço 
a Deus que o abençoe e lhe dê coragem. 

Como mulher, sei o quanto é difícil a vida das famílias que têm um 
político. As pessoas talvez não saibam, mas passamos a semana 
inteira trabalhando nesta Casa e no sábado e domingo visitamos as 
nossas bases. Assim, sacrificamos muito as nossas famílias. É muito 
difícil conciliar. A nossa vida é muito difícil. Desejo que todos os meus 
colegas tenham uma noite de paz no Natal e que 2003 comece bem 
para todos nós. Desejo também que retornem os colegas que partirão, 
porque os estaremos esperando. Muito obrigada. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Agradeço à Deputada Maria Olívia, 
pessoa terna, companheira e amiga, que nos dá forças para continuar 
no exercício da vida pública. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)* - Deputado 
Márcio Kangussu, permita-me entrar no seu discurso de despedida 
para fazer coro com a Deputada Maria Olívia. Nem sempre o processo 
eleitoral mede ou reflete a capacidade e o valor dos concorrentes. As 
circunstâncias políticas falam mais alto, e a cada eleição o quadro é 
diferente: depende muito da situação de momento, de eleição 
presidencial, de Governador, de quern está concorrendo na mesrna 
área, de composição partidária, enfim, são mil fatores que influem 
num processo eleitoral, não permitindo que as eleições possarn 
traduzir o valor e a capacidade daqueles que as estão disputando. 

Se as eleições medissem o valor real de cada urn, tenho certeza de 
que V. Exa. seria um dos mais votados desta Casa, em razão do 
trabalho realizado nesses quatro anos. V. Exa. deixa a Assembléia, 
espero, por breve espaço de ternpo, para que possa retornar e 
continuar os grandes serviços que tern prestado a Minas Gerais, 
valorizando o Legislativo mineiro. Deixa nesta Casa e para Minas a 
marca de um Deputado inteligente, operoso, trabalhador e bom 
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articulador político. A sua presença neste Plenário e o seu 
trabalho nas comissões não serão esquecidos. Estão inscritos nos 
anais desta Casa e na história da política mineira. Parabéns a V. Exa. 
pelo brilhante mandato que exerceu e que Deus o proteja, que seja 
sempre feliz. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Agradeço as palavras do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que têm um valor maior, partindo de quem 
parte - referência para todos nós, de homem público honrado, digno, 
competente e vocacionado para servir. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Foi uma satisfação muito 
grande trabalhar com V. Exa. Além de colega, Deputado, tenho por V. 
Exa. amizade, respeito e admiração muito grandes, pelo seu trabalho 
persistente e a praticidade com que exerceu o seu mandato - homem 
absolutamente comprometido com a verdade e com as causas 
importantes de Minas Gerais, especialmente com as do vale do 
Jequitinhonha, um ex-Prefeito e ex-Secretário de Estado, homem 
preparado para exercer com dignidade e eficiência esse mandato, o 
que não foi surpresa para nós. 

Sentirei muito a perda de um amigo, companheiro, mas estaremos 
aqui e nos encontraremos várias vezes, porque, certamente, o seu 
passado de realizações e empreendimentos será aproveitado em 
Minas Gerais pelo futuro Governador. 

Foi um prazer tê-lo como amigo, faz parte do meu círculo de 
amizades - amizade sincera que aprendi a cultivar durante esses 
quatro anos. 

Perde o Jequitinhonha, mas, com certeza absoluta, o Deputado 
Márcio Kangussu não abandonará seus companheiros nem sua 
região, que será ajudada de outra forma. O futuro há de confirmar as 
minhas palavras. Parabéns pelo seu trabalho! 

O Deputado Márcio Kangussu* - Agradeço ao Deputado Carlos 
Pimenta. Como disse, começamos como colegas e nos tornamos 
amigos. E essa amizade há de durar, porque V. Exa. nos ensina o que 
é ter cuidado com a vida. Se não fosse por ser médico, seria pelo seu 
caráter. Então, é excelente tê-lo como amigo. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)*- Ao amigo Márcio Kangussu 
a certeza de que não gostaria de ter na minha cabeça a fotografia 
deste momento, com a amargura e a tristeza que tende a estar agora 
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dentro de nós. É preciso pararmos de ver a vida como fotografia e 
passarmos a compreendê-la como filme. Este momento vem de uma 
história que não pára; deve continuar. 

Com a certeza de que posso falar em nome da bancada do Norte de 
Minas - a Deputada Maria Olívia já fez belíssima fala em nome do 
nosso partido, o PSDB -, V. Exa. temporariamente deixa o Poder 
Legislativo. No entanto, jamais lhe diremos adeus, mas um até breve. 
No nosso entendimento, se V. Exa. nos próximos quatro anos não 
ocupar uma cadeira neste Poder, estará continuando a compor a 
bancada norte-mineira, a bancada dos vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri, na busca da justiça, da consolidação de uma nova Minas 
Gerais e de um novo tempo para a nossa região. E, quem sabe, V. 
Exa. estará no comando da nossa bancada do vale do Jequitinhonha, 
do Norte de Minas e do Mucuri - um lugar que seja do seu 
merecimento e do engrandecimento da nossa região - e muito mais, 
um caminho iluminado por Deus. Que Ele acompanhe cada passo que 
V. Exa. der daqui para frente, na sua nova vida - que jamais será 
solitária e que continuará sendo a vida de um homem público, que traz 
consigo as lutas, as causas e o acompanhamento do povo da nossa 
região. 

O Deputado Márcio Kangussu * - Deputada Elbe Brandão, V. Exa. 
não me surpreende. Quero dizer-lhe que nem eu nem minha esposa 
Rosângela nem os nossos filhos jamais esqueceremos o gesto mais 
que solidário - o gesto cristão - de V. Exa. em 9/10/2002. V. Exa. sabe 
do que estou falando. 

O Deputado Bené Guedes (em aparte)* - Assim como nossos 
colegas falaram sobre o ilustre e caríssimo amigo, Deputado Márcio 
Kangussu, reforço minha solidariedade, amizade e reconhecimento. 

V. Exa. sempre pautou sua conduta pela ética e bem comum, 
servindo a todos. Como disse a Deputada Elbe Brandão, o vale do 
Jequitinhonha perdeu muito. Porém, perde de um lado, ganha do 
outro, pois V. Exa. tem tudo para continuar na vida pública. 
Certamente será convidado pelo Governador Aécio Neves para ser 
um dos pilares de seu Governo. V. Exa. continuará a dar sua 
contribuição, obtendo sempre o respeito e o reconhecimento de todos 
os colegas que o têm, sobretudo, como um amigo. 

Desejo que V. Exa. e sua família sejam muito felizes. Houve um 
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acidente de percurso, mas isso não provocará trauma irreversível. 
Pelo contrário, o tropeço ensina a caminhar. V. Exa caminhará para 
outras vitórias. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Obrigado, Deputado Bené Guedes. 
V. Exa. foi sempre um amigo e, como eu, teve problemas 
circunstanciais. Porém, estaremos sempre juntos em favor e em 
defesa do povo norte mineiro. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Não poderia 
deixar de expressar meu ponto de vista. Penso que V. Exa. sempre 
fez muito pela população mineira. Aprendemos a conviver com V. 
Exa., que é um homem vitorioso. Nada na vida é por acaso. Creio que 
fizemos por onde. V. Exa. teve o reconhecimento de grande parcela 
da população mineira, mas sabemos que depois de morro em morro, 
V. Exa. ainda tem muito que fazer. Sairá desta Casa não como um 
derrotado nas eleições, mas como um vitorioso. Mostrou seus 
conhecimentos, passou sua experiência e deixou marcas de um 
trabalho sério e honesto. 

Chegar a esta Casa é difícil, mas V. Exa. chegou aqui por 
merecimento e trabalho. Muitos chegam aqui comprando votos e, na 
hora de pagar, tentam tirar proveito próprio. V. Exa. chegou por meio 
de uma campanha simples e sem recursos. Foi reeleito também sem 
recursos. Concorreu com aqueles que tinham o poder do dinheiro, de 
comprar, entrar em suas bases. Infelizmente isso ainda ocorre. 
Chegará a hora em que isso mudará. Tenho a certeza de que 
brevemente teremos uma grande mudança. Os grandes compradores 
de votos entrarão, mas, na hora de venderem o voto e de ganharem o 
benefício próprio, as pessoas entenderão que é preferível ter um 
Deputado como V. Exa. a ter proveito na época da eleição. Não 
adianta receber um, dois, cinco salários mínimos e durante quatro 
anos ficar pagando. Acho que muitos aqui sofreram com isso. Sou 
testemunha de que V. Exa. sofreu por causa daqueles que tinham 
poder aquisitivo, já que faz política numa região carente de nosso 
município. Quando um político chega com rios de dinheiro, fica difícil, 
pois o eleitor pensa no agora, esquecendo-se do muito que V. Exa. 
fez. 

V. Ex a. brilhou e é um vitorioso, porque contribuiu para o futuro da 
sua região. Que Deus o proteja e lhe dê muita força nesta hora! Acima 
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região que já sente a sua falta. Parabéns e que Deus o proteja! 
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O Deputado Márcio Kangussu• - Obrigado, Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, que tez um retrato fiel e cruel da realidade eleitoral. 
Quero desejar a V. Exa. e a sua família o mesmo que me desejou. 

O Deputado Dilzon Melo (em aparte)"- Não sou da bancada do vale 
do Jequitinhonha, não sou da bancada do Norte de Minas, mas me 
senti no dever de usar este microfone, o que faço pouquíssimas 
vezes. Poderia falar em nome do meu partido, o PTB, do qual sou o 
Presidente; poderia falar em nome da minha bancada, mas prefiro 
falar em meu nome, até pela obrigação de dar aqui um testemunho. 
Enquanto V. Exa. se pronunciava sobre seu posicionamento nesta 
Casa, eu refletia, com a certeza que tenho, que se mede o caráter de 
um homem muito mais nas horas de apreensão e de reflexão do que 
nas horas de alegrias, festejos, companhias e poder. Tenho visto, ao 
longo do tempo, seu trabalho nesta Casa, sua dedicação às 
comissões, quantas e quantas vezes substituindo com muita 
prudência e disponibilidade os companheiros que por motivos diversos 
não podiam comparecer. Tenho dito a alguns companheiros que às 
vezes nos são reservadas algumas incertezas durante a vida. Com 
certo pragmatismo vemos que aqueles Deputados que mais se 
dedicam à causa desta Casa, que mais fazem projetos, que mais 
defendem os interesses da população, às vezes não são 
recompensados, e muitos perdem as eleições. Não falo aqui com 
lamúrias e lamentações. Para medir seu caráter, basta ver o 
comportamento que tem tido depois das eleições, encampando os 
compromissos que esta Casa lhe reserva com gratificação, 
participando das comissões com tanta assiduidade e freqüência e 
estando em seu gabinete até altas horas da noite. Às vezes, a derrota 
é um desencanto, mas, para muitos, e tenho a certeza que para V. 
Exa., é uma chamada para a reflexão e novas atitudes. O que V. Exa. 
deixou nesta Casa de exemplo e ensinamento serve para que todos 
nós tenhamos aprendido alguma coisa nestes quatro anos. Lamento 
que o Norte e o vale do Jequitinhonha tenham perdido esse valor, que 
dificilmente será substituído. Com todo o respeito que tenho aos 
outros Deputados da região, terão que fazer muito para se assemelhar 
ao seu exemplo e chegar perto das suas atitudes. 
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Agora falo em nome do meu partido. Deus há de reservar-lhe 

muitas coisas boas na vida não só pelo pai exemplar que é, mas 
também pelo filho que sempre foi, pelo irmão que dá cobertura nas 
horas de dificuldades e pelo companheiro que soube atuar aqui 
dentro, indistintamente, sem nenhuma aresta, seqüela nem atrito com 
nenhum dos parlamentares, procurando o entendimento, acima de 
tudo acreditando que as mãos de Deus abençoam a todos. 

Peço a Deus que reserve este momento e muitos outros bons na 
sua vida particular, porque sair da política - até pela votação recebida 
-V. Exa. não tem o direito de fazê-lo. 

Embora não tenha galgado um posto na nova legislatura, houve os 
que acreditaram em V. Exa., que continuarão acreditando e 
lamentando que não tivessem trabalhado mais para que os 
representasse tão brilhantemente como sempre o fez. 

Então, responda a esses votos com a mesma fé destes quatro anos, 
com o mesmo trabalho, a mesma obediência que sempre teve aos 
seus princípios e a mesma dedicação que nos ensinou. Por certo, 
Deus continuará fazendo o que sempre fez com V. Exa.: nunca o 
abandonando nem à sua família. Que Deus o proteja e lhe dê não só 
um Natal e Ano-Novo bons, porque isso é pouco, mas também o que 
V. Exa. deu aos mineiros nestes quatros anos: parte da sua vida, 
dedicação e todo amor que demonstrou por Minas. Que Deus o 
abençoe! V. Exa. vai ter não Dilzon como seu amigo, mas todos os 
Deputados que aqui estão e os que virão saberão ver em V. Exa. o 
exemplo de que tantas vezes precisamos e não temos. 

O Deputado Márcio Kangussu• - Deputado Dilzon Melo, a única 
coisa que posso dizer ao senhor é que Deus lhe pague pelo 
companheiro que é e pelo amigo que sempre foi e continuará a ser. 

Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que, dentro da minha 
prestação de contas, também participamos, como relator na Comissão 
de Constituição e Justiça, da criação do IDENE e da mobilização para 
incluir a nossa região no Programa Alvorada. 

Aproveito esta oportunidade para dizer que tivemos o grande 
privilégio de viver, num momento ímpar e único na história desta 
Nação, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e de Aécio Neves, que 
nos obriga - a todos - a uma profunda reflexão. 

Quer queiram quer não queiram, a eleição para Presidente da 
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República de um retirante nordestino, que se tornou torneiro 
mecânico, como profissão, e venceu preconceitos e discriminação, é, 
sem dúvida, a maior lição que cada um de nós está recebendo para 
revermos conceitos e valores. O ter venceu o ser; o ser venceu o ter. 
Este País está sendo passado a limpo. 

Outro dia, na sua posse, na Academia Brasileira de Letras, o escritor 
Paulo Coelho e, depois, o Governador eleito Aécio Neves, ern 
entrevista, citaram Raul Seixas, apontando a sua inteligência e a 
atualidade de seus versos, que também cito agora: "Eu prefiro ser 
uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada 
sobre tudo". Essa assertiva nunca foi tão atual e oportuna, pois se 
aplica tanto aos que votaram quanto aos que não votaram no 
Presidente Lula. Velhas opiniões, velhos conceitos terão de ser 
revistos. 

O Presidente Lula tem dado exemplos de maturidade e de equilíbrio 
ao romper e vencer o discurso e a prática do sectarismo, do 
preconceito, da discriminação e do radicalismo. Sua postura de 
homem público imprimiu tranqüilidade à Nação, criando ambiente 
pacífico e receptivo para implantar os avanços pelos quais o povo 
espera e dos quais necessita. 

Quanto ao Governador eleito Aécio Neves da Cunha - faço questão 
do Cunha, para homenagear o seu avô Tristão, o seu pai Aécio e o 
seu tio Celso, referenciais de inteligência e de compromisso com o 
povo do Nordeste mineiro, com os quais estão umbilicalmente ligados 
e, por conseqüência, o nosso Governador Aécio Neves -, está 
construindo sua vida pública, cumprindo cada etapa e missão com 
zelo, dignidade, espírito público, deixando todos os mineiros 
orgulhosos de sua atuação e conduta ilibada. Ao se despedir da 
Presidência da Câmara Federal, Deputados de todos os partidos e de 
todos os Estados louvaram a postura singular do nosso Governador 
Aécio Neves. 

O povo de Minas Gerais, ao elegê-lo no 1 o turno, com expressiva 
votação -jamais alcançada por nenhum outro Governador-, sinalizou, 
de forma clara e objetiva, que deseja outro modelo de Estado, em que 
-repito- o ser será a opção obrigatória dos que governam. 

Sabiamente, o povo entregou ao Governador Aécio - moço ainda, 
mas já experiente - a tarefa de ser o grande timoneiro, que fará com 
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que Minas não só retome o desenvolvimento, sendo mais solidária 
e menos desigual, e como também a liderança politica nacional, a fim 
de que voltemos a assumir o destino deste País, dando 
prosseguimento ao projeto de Nação soberana, justa, desenvolvida e 
fraterna, iniciado por Juscelino Kubitschek. 

Em seu discurso de diplomação, o Governador Aécio Neves citou o 
grande escritor mineiro Guimarães Rosa, ao lembrar que "o 
importante não é a partida nem a chegada, e sim a caminhada". 

Quero afirmar que não será um tropeço que me fará desistir de 
minha caminhada. Cumpro uma etapa desta caminhada, com a 
consciência tranqüila do dever cumprido. 

Não sei que papel terei nas novas etapas dessa caminhada, mas 
posso afirmar que qualquer que seja a minha missão, ela não me 
afastará da busca do desenvolvimento e de uma melhor qualidade de 
vida para o povo sofrido do vale do Jequitinhonha, do Mucuri e do 
Norte de Minas. 

Feliz Natal a cada um dos senhores que me ouvem. Feliz Natal aos 
meus colegas. Desejo que as bênçãos de Deus caiam sobre cada um 
de nós e também sobre o Presidente Lula e o Governador Aécio, para 
que possarn, com suas ações, dar dias melhores a cada um de nós. 
Muito obrigado. 

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

1 a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 
Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a 1 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 próxirna reunião. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência gostaria de fazer um pronunciamento em nome do 

Deputado Wanderley Ávila, e tenho certeza absoluta de que também 
posso falar em nome do nosso Presidente, Deputado Antônio Júlio, e 
dos Presidentes anteriores já mencionados, para externar aos 
Deputados que fizeram uso da palavra, que usaram da tribuna nesta 
tarde de hoje, fazendo uma prestação de contas aos seus munícipes, 
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Tive o prazer de trabalhar com o Deputado Bené Guedes na região 
da Zona da Mata. Desnecessário dizer o quanto ele representa para 
essa região e para o Estado de Minas Gerais, tendo cativado a todos 
nós. Não deixará saudades, porque suas qualidades, adjetivos e 
competência farão com que esteja ao nosso lado nesse Governo que 
se inicia. 

Não tive oportunidade de compartilhar com o Deputado Marco Régis 
trabalhos prestados na mesma região mas, nesse Parlamento, o 
Deputado Marco Régis, com suas posições às vezes contrariada por 
muitos, pôde externar suas convicções e mostrar a Minas Gerais 
porque é tão amado em sua querida Muzambinho. 

Prof. Luiz Tadeu Leite, meu professor de direito penal na Faculdade 
de Direito do Norte de Minas, a nossa querida UNIMONTES, uma das 
maiores do País. Com o Prol. Luiz Tadeu Leite muito aprendemos, 
como aluno mediano, que viajava 315km por noite, vindo de Pirapora, 
para estudar direito em Montes Claros. Aproveitamos suas sábias 
lições e ensinamentos como homem público. Para nós, daquele 
cantinho de Minas Gerais, no Norte de Minas, que já sabíamos do que 
ele era capaz, foi possível mostrar aqui, como Deputado Estadual, 
como Secretário de Governo do Estado, como Deputado Federal e 
como Prefeito da nossa Montes Claros, sua capacidade e o motivo de 
ser tão querido na sua Montes Claros, na sua e na nossa Pirapora, 
nas barrancas do rio São Francisco. 

Com certeza, também deixou sua marca o Deputado Luiz Tadeu 
Leite. Por fim, o meu querido irmão, amigo e companheiro, Deputado 
Márcio Kangussu. Quis o destino que nascêssemos no mesmo dia, no 
mesmo ano e em regiões sofridas, especialmente a do vale do 
Jequitinhonha. A verdade é que representamos uma pequena parcela 
dos vales do Jequinhonha e do Mucuri. Somos respeitados por essa 
pequena parcela, e a essa pequena parcela e à grande maioria da 
população, podemos atestar que a região perdeu seu autêntico 
representante, o Deputado Márcio Kangussu. 

As vezes é preciso que o povo passe pelo sofrimento, num período 
de quatro anos que, multiplicado por dois são oito, para ver o quanto 
foi injusto e ingrato. Vivi isso na pele em minha Pirapora. Sua marca 



1420 
está na história do parlamento mineiro, assim como ferro de gado: 
não sai. Seguirei as suas pegadas de seriedade, competência e 
honestidade. Um companheiro leal, sincero e exemplar chefe de 
família, orgulho da Rosângela e de seus três filhos. Em meu nome e 
com certeza no dos outros Presidentes que me antecederam, 
desejamos que Deus continue a abençoar os que fizeram hoje uso da 
tribuna. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Fiscalização Financeira - aprovação, na 1 068 Reunião Extraordinária, 
do Requerimento no 3.563/2002, do Deputado Agostinho Silveira; e do 
Trabalho- aprovação, na 39• Reunião Extraordinária, dos Projetos de 
Lei n°s 2.423/2002, do Deputado Miguel Martini, e 2.436 e 2.473/2002, 
do Deputado Antõnio Júlio (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau 

solicitando que o Projeto de Lei no 2.112/2002 seja incluído na ordem 
do dia. A Presidência defere o requerimento, em conformidade com o 
inciso Vil do art. 232, c/c o art.141, do Regimento Interno. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o projeto foi colocado 

em pauta? 
O Sr. Presidente - O requerimento foi deferido, em conformidade 

com o inciso Vil do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno. 
O Deputado Rogério Correia- O Sr. poderia fazer a leitura? 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau 

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 
2.112/2002. 

O Deputado Rogério Correia - De que se trata o projeto? 
O Sr. Presidente - Institui o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

do Setor Produtivo para o Estado de Minas Gerais. 
O Deputado Rogério Correia - Obrigado. 

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 68/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
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e outros, que acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (À promulgação.); dos Projetos de Lei nos 
902/2000, do Deputado Pastor George, que institui o Programa 
Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso; 1.157/2000, do 
Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre o Programa Estadual de 
Incentivo à Piscicultura; 1.470/2001, do Deputado Edson Rezende, 
que institui o Certificado-Cidadão e o Selo-Cidadão no Estado; 
1.562/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, que proíbe a discriminação 
aos portadores do vírus HIV ou às pessoas com AIDS e dá outras 
providências; 1.755/2001, do Deputado Paulo Piau, que autoriza o 
Poder Executivo a doar à APAE de Sete Lagoas o imóvel que 
especifica; 1.877/2001, do Deputado Paulo Piau e outros, que cria o 
Programa Estadual de Incentivo à Produção de Leite - Pró-Leite; 
1.901/2001, do Deputado Álvaro Antônio, que reconhece como a 
estância hidromineral a localidade denominada Barragem do Benfica -
Fazenda Bela Vista; 2.186/2002, do Deputado Eduardo Brandão, que 
determina o reembolso do valor pago por ingresso para evento cultural 
ou esportivo realizado em espaço de propriedade do Estado; 
2.189/2002, do Deputado João Batista de Oliveira, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da apresentação de informações sobre o café torrado 
e moído na embalagem do produto; 2.381/2002, do Deputado lvair 
Nogueira, que acrescenta parágrafo 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 e dá outras providências, e 2.463/2002, do 
Presidente do Tribunal de Justiça, que cria cargos na estrutura 
orgânica das Secretarias dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar 
do Estado e dá outras providências; dos Projetos de Lei 
Complementar n°s 22/2000, do. Deputado Pastor George, que 
acrescenta dispositivos ao art. 117 da Lei no 869, de 5/7/52, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado; 
54/2002, do Procurador-Geral de Justiça, que cria na estrutura 
organizacional do Ministério Público do Estado o Conselho Estadual 
Gestor do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor, consoante a 
Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90; o art. 57 do Decreto Federal n° 
2.181, de 20/3/97; o art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Estadual e o art. 24 da Lei Complementar 
n° 61, de 12/7/2001, e o respecivo Fundo, e 55/2002, do Procurador-
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Geral de Justiça, que faz adequação de dispositivos da Lei 
Complementar n° 27, de 18/1/93, para efeito de instituição do Fundo 
Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e dos 
Projetos de Lei n°S 54/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
autoriza a reversão ao domínio do Município de lbitiúra de Minas do 
imóvel que menciona; 199/99, do Deputado Doutor Viana, que 
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à PMMG; 324/99, do 
Deputado Bilac Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Borda da Mata o imóvel que especifica, 601/99; do 
Deputado Ivo José, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel 
de sua propriedade nas condições que especifica; 984/2000, do 
Deputado Paulo Piau, que altera a Lei no 13.452, de 12/1/2000, que 
cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes -
FUNTRANS -; 1.487/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza a 
reversão do imóvel que descreve ao Município de ltaguara e dá outras 
providências; 1.557/2001, do Deputado Luiz Fernando Faria, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Matias Barbosa o 
imóvel que especifica; 1.591/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, que 
autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de Guanhães o 
imóvel que especifica; 1.665/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, que 
autoriza a reversão do imóvel que menciona ao Município de Pequi; 
1.717/2001, do Deputado I v ai r Nogueira, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica; 
1.793/2001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo o imóvel que 
especifica; 1.830/2001, do Deputado Arlen Santiago, que autoriza o 
Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município 
de ltumirim; 1.863/2001, do Deputado Antônio Andrade, que autoriza a 
reversão do imóvel que menciona ao Município de Carmo do 
Paranaíba; 1.897/2001, do Deputado lvair Nogueira, que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Matutina o imóvel que 
especifica; 1.952/2002, do Deputado lvair Nogueira, que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que 
especifica; 1.953/2002, do Deputado lvair Nogueira, que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que 
especifica, e 1.962/2002, do Deputado Durval Ângelo, que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que 
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especifica. (À sanção.) 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Agostinho Silveira, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento 
Interno para, nos termos do § 1°, transferi-la ao Deputado Marco 
Régis. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo 
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Deputado Wanderley 
Ávila, agradeço-lhe pela concessão da palavra pelo art. 70, muito 
embora estivéssemos inscritos para a 1 • Fase da reunião, que se 
prolongou pelos inúmeros e naturais apartes dos colegas, que se 
serviram desta tribuna para dar o seu até breve ou mesmo o seu 
adeus a esta Casa. Sr. Presidente e Srs. Deputados, telespectadores 
da TV Assembléia, imprensa de Minas Gerais que cobre esta Casa, 
senhores e senhoras que nos dão o prazer da visita às galerias deste 
Plenário na tarde de hoje, talvez esteja fazendo aqui meu último 
pronunciamento. O "talvez" é porque, em um golpe de sorte, em uma 
iniciativa de arrojo, talvez ainda pudesse, no futuro, aspirar a uma 
volta a esta Casa e, desta tribuna, retomar os meus discursos. Um 
ditado popular, um adágio, a voz do povo diz que o futuro a Deus 
pertence. Então, diria que ocupo esta tribuna para fazer o meu 
derradeiro pronunciamento, em uma trajetória de oito anos nesta 
Assembléia Legislativa. 

Não seria diferente hoje. Portanto, não faço essa despedida abrupta. 
Por exemplo, há poucos dias, disse que estava fazendo as minhas 
despedidas contra os ataques que tenho feito sistematicamente, em 
oito anos, aos Estados Unidos da América. Depois, em outra, quer 
dizer, despedida a conta gotas, dizia de vários comentários da 
imprensa da região acerca da minha trajetória política. 

Hoje, gostaria de dedicar minhas palavras de agradecimento a esta 
Casa, aos funcionários de todos os setores, Plenário, Segurança, 
Taquigrafia, Comissões, aos serviçais e aos terceirizados. Enfim, 
quero dizer a todos da nossa alegna por tê-los conhecido. Os nossos 
agradecimentos por terem nos servido com tanta dedicação. À 
imprensa e especialmente à TV Assembléia e sua equipe, que cobre 
os eventos da Casa, os nossos melhores agradecimentos. 

Ouvi atentamente os pronunciamentos de adeus dos Deputados 
Bené Guedes, que não contendo a sua emoção realmente desceu às 
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lágrimas; do Márcio Kangussu, antigo companheiro e Líder no 
PPS, no começo desta legislatura; e do ilustre Luiz Tadeu Leite, a 
quem peço desculpas para dizer que o conhecia, pela imprensa, do 
mundo político, antes de chegar à Assembléia, e o achava até um 
homem carrancudo. Para minha surpresa, depois que o Deputado 
deixou a Secretaria da Justiça e veio para o nosso convívio no 
Plenário, pude sentir o quanto é afável, educado e solidário. Foi um 
privilégio conhecê-lo. 

Deputado Márcio Kangussu, que aqui se despediu, Deputados Arlen 
Santiago, Jorge Eduardo de Oliveira e Fábio Avelar, faço um 
agradecimento especial nessa trajetória de oito anos que aqui estive. 
Na ocasião da morte de minha mãe, fizeram o sacrifício de descer até 
as minhas cidades de Muzambinho e Monte Belo, minhas terras 
gêmeas, próximas e que tenho como as minhas verdadeiras terras, 
embora, na verdade, tivesse nascido em Guaxupé. Neste momento de 
despedida, não posso deixar de lembrar da solidariedade humana de 
colegas que tiveram esse gesto generoso para comigo e para com 
minha família. 

Fui um franco atirador da política, porque, na verdade, disparei todas 
as minhas armas verbais da maneira que pensava e sentia, sem 
procurar ser politicamente correto. Por isso mesmo, ao deixar a 
Assembléia, não carrego frustração ou arrependimento de ter pensado 
que poderia ter falado isso ou aquilo, aqui ou alhures, pois falei tudo o 
que pensava e sentia. 

Portanto, deixo registrado nos anais da Assembléia Legislativa o 
meu pensamento. No final do mandato, em momento de crepúsculo, 
nuvens cinzas e vermelhas cobrem o horizonte, com matizes que 
significam o fim da 148 Legislatura. Escrevi alguns artigos para os 
jornais da minha região, não simplesmente justificando a minha 
derrota. Quando falo em derrota, lembro-me do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. Em um dos meus pronunciamentos, disse-me: "Não 
diga derrota, porque é um vitorioso". Na verdade, sou, pois, com 
apenas 11 anos, despertava-me para a política com o suicídio trágico 
do Getúlio Vargas, Presidente da República, quando concluía o meu 
curso primário. Naquele mesmo ano, tomava ciência do desfecho de 
uma eleição municipal em Monte Belo. Despertava, nessa ocasião, a 
minha verdadeira vocação, a política. Vim para cá vocacionado, 
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embora tenha a minha profissão de médico. Acima dela, pulsava o 
sentimento e a vocação para a política. Cumpri a minha profissão na 
área da saúde com dedicação e zelo, mas, em todos os momentos, a 
política estava acima. 

Falarei sobre esse artigo, porque a eleição é um momento, como 
disse o Deputado Sebastião Navarro Vieira. Quem poderia dizer que 
um homem da projeção do Deputado Luiz Tadeu Leite, Secretário de 
Estado, ex-Prefeito de Montes Claros, Deputado Federal, Deputado 
Estadual, pudesse não ter sucesso nas urnas, assim como o 
Deputado Sávio Souza Cruz, a quem chamei de curinga, que é uma 
carta de baralho que serve em todas as posições, que foi Secretário 
do Meio Ambiente, Secretário da Administração e Líder do Governo 
nesta Casa, e ainda assim não obteve sucesso nas urnas. Ex-
Prefeitos importantes e políticos probos, como os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira, de Machado, Ailton Vilela, de Três Corações, 
Ambrósio Pinto, da tecnológica ltajubá, nos quais tenho extrema 
confiança, também não obtiveram êxito nas votações. Somos os 
quatro ex-Prefeitos do Sul de Minas que saíram desta Casa para dar 
vaga à renovação. Já dizia o Deputado Adelmo Carneiro Leão que a 
renovação é muito relativa e se dá por caminhos diferentes e 
interessantes que, nem sempre, são os melhores, mas temos de 
respeitar o sentimento do eleitor. 

Citarei três ex-Presidentes desta Casa, aos quais desejo render 
homenagens. Ao Deputado Agostinho Patrús, quando cumpria o meu 
primeiro mandato, devo muitas finezas, aprendizado e orientação. 

Depois, veio Anderson Adauto, Deputado de grande coerência, 
dando grande dimensão política, no seu plano de independência em 
relação ao Executivo, não interessando as divergências. 

Somos também gratos ao Deputado Antônio Júlio. Respeitamo-lo e 
admiramo-lo, por sua conduta, principalmente no momento em que, 
em suas mãos, estourou uma bomba de efeito retardado: o episódio 
do salário dos Deputados. Infelizmente, S. Exa. recebeu criticas 
contundentes, quando todos nós deveríamos responder em uníssono 
com S. Exa., que era o dirigente da Casa. 

O Deputado Agostinho Patrús (em aparte)*- Deputado Marco Régis, 
não podia deixar de manifestar-me, dando meu testemunho de quanto 
V. Exa. foi importante para o Legislativo mineiro, nestes oito anos em 
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que aqui tem estado. Com sua autenticidade, autoridade, arroubo 
e, acima de tudo, lealdade, prestou grandes serviços a este 
parlamento e, especialmente, ao seu querido Sul de Minas, que 
representou com altivez. Portanto, deixo o testemunho de que esta 
Casa, hoje, já sente a sua falta. Mas, daqui a quatro anos, tenho a 
certeza de que aqui estará de volta esse valente Deputado, que está 
sempre dizendo o que lhe passa pelo coração e transmitindo suas 
idéias, com confiabilidade, a seus companheiros e a Minas Gerais. 

Daqui a quatro anos, Deputado Marco Régis, quero estar me 
despedindo, mas recebendo V. Exa. de braços abertos. 

O Deputado Marco Régis - Muito obrigado, Deputado Agostinho 
Patrús. Suas palavras enriquecerão meu currículo, já que estarão 
registradas nos anais da Assembléia Legislativa. Posso adiantar-lhe 
que já levei mais de 100 volumes para Muzambinho, onde pretendo 
dispô-los em biblioteca. 

Ao despedir-me deste Plenário, faço-o simbolicamente em relação 
aos companheiros presentes, entre eles, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, a quem agradeço seus sempre gentis elogios à minha 
pessoa e o que sempre faz por toda a minha região. Somos 
adversários no parlamento, mas isso é muito relativo, pois o Estado é 
grande e o eleitorado, vasto. V. Exa. sempre se comportou com 
lhaneza a meu respeito, e não deixaria de fazer essa observação, já 
que sempre foi tão gentil para comigo em minha região, e é 
necessário fazer-lhe justiça. 

Não posso deixar de mencionar outros companheiros, como o 
Deputado Paulo Piau, colega da Frente Parlamentar Cooperativista e 
um dos grandes Deputados desta Casa; o Deputado Hely Tarqüínio, 
que exerceu a Liderança do PSDB e é um dos meus grandes amigos 
da Casa; e João Batista de Oliveira, a quem citei na matéria que 
escrevi para os jornais como um dos Deputados mais produtivos, que 
mais legislou e prestou serviços à Assembléia. Ele, como Presidente 
da Comissão de Agropecuária, foi brilhante, assim como o foi na CPI 
do Leite. Infelizmente, não se reelegeu, mas admiro-o muito. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)*- Em nome do PSDB, deixo 
o meu abraço afetuoso e registro meu respeito a V. Exa. Manifesto 
também o entendimento de que a Casa perde, como diz V. Exa., um 
franco-atirador. Sua arma sempre foi a justiça, o respeito, o que seu 
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coração dizia. Esse é o nosso instrumento nesta vida, para que 
possamos olhar para cada cidadão de cabeça erguida, na certeza do 
dever cumprido. Isso é o que marca a passagem de V. Exa. pela Casa 
e sua trajetória nela. 

No momento em que vejo cada companheiro despedir-se desta 
legislatura, veio-me à cabeça um discurso de Charles Chaplin em que 
diz que não somos máquinas, e sim homens. É importante que todos 
nós tenhamos a percepção de nossos defeitos, nossas fraquezas e 
fragilidades, entretanto também somos seres humanos com um 
caráter definido, lutas, sentimentos de respeito e dedicação. 
Entendemos que todos que compõem este parlamento são seres 
humanos, e não máquinas. Em muitos momentos, fomos colocados 
como marginais, formadores de quadrilha, e esse não é o perfil deste 
parlamento. Acredito que chegamos ao momento em que a sociedade 
precisa lançar um olhar diferente sobre esta Casa. A cada dia, a cada 
embate, a cada missão, este parlamento busca seu aperfeiçoamento 
para o exercício pleno da democracia e da luta pela busca da justiça 
social. 

O Deputado Marco Régis - Agradeço as palavras generosas da 
Deputada Elbe Brandão, cuja luta pela Proposta de Emenda à 
Constituição n°63 acompanhei de perto. Responsabilizamos as 
entidades sindicais e o Governo pelo concurso que redundou na 
dispensa de uma multidão de designados e contratados, por muito 
tempo violentados pelas Constituições Estadual e Federal em nome 
de uma admissão no serviço público pela norma constante do art. 37 
da Constituição Federal. Não podemos, em nome de uma norma 
constitucional, violentar os servidores, contratados durante 20, 30 
anos, dentro de uma farsa que os prejudicou. Agora saem "de mãos 
abanando", sem nenhum direito. 

Levo, também, a amizade da companheira Deputada Maria Olívia, 
por quem tenho amizade, admiração e apreço, assim como os tenho 
pelas Deputadas Maria José Haueisen atualmente minha vizinha de 
Gabinete, e Elaine Matozinhos, que, infelizmente, não obteve êxito. 
Manifesto minha admiração pelo Deputado Cristiano Canêdo, autor de 
projetos importantes nesta Casa, com quem convivemos no Conselho 
Estadual de Saúde, na legislatura anterior, quando era Secretário 
Adjunto da Saúde. Presto minha homenagem ao decano dos 
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Parlamentares, Deputado Luiz Menezes, que neste momento me 
ouve de seu gabinete. Luiz Menezes foi um exemplo de parlamentar, 
por sua assiduidade neste Plenário, ele que deixou, recentemente, um 
projeto inglório por não ter sido aprovado, referente à Ouvidoria da 
Saúde da Mulher. A ele minhas homenagens, dizendo-lhe que ainda 
com ele estarei na sua ltabira. 

Cumprimento a todos que deixo na Casa, nas pessoas dos 
Deputados Wanderley Ávila, companheiro de partido, Eduardo 
Brandão, do PL, Dilzon Melo, da minha região, da Princesa do Sul, 
Varginha, Fábio Avelar, intimo companheiro de PPS, chamando-me 
insistentemente de "Marco Bin Laden". Agradeço o apelido, pois 
encarno o espírito anarquista, até mesmo terrorista verbal como na 
ação política desse militante internacional. Agradeço aos Deputados 
Bilac Pinto, dispensando-me sempre carinho e amizade, Toninho 
Andrada, Amilcar Martins, que, enquanto Secretário da Casa Civil, no 
Governo Azeredo, autorizou a liberação de R$ 55.000,00 para a 
construção da cadeia de Muzambinho. E ainda José Milton, Márcio 
Kangussu, Mauri Torres, toda a equipe da Casa, a meus assessores 
do Gabinete, aqui representados por Luiz Fratini, da Comunicação. 
Homenageio minha mulher, Adalete Nunes Carvalho Lima, 
companheira fiel, assessorando-me como advogada competente 
desde a Prefeitura de Muzambinho, meus filhos, Lisandro, Cristiano, 
Fabiola e meu neto Ígor. Que tenham seus nomes registrados nos 
anais desta Casa, como um legado modesto de um marido, pai e avô, 
que, muitas vezes, abandonou-os em prol da luta não só na política, 
mas também na medicina. 

A pol itica é passageira, transitória, como a própria vida. Não me 
abalo com isso, a não ser nos primeiros dias. Mas estou firme, 
tranqüilo e disposto a enfrentar a política novamente. Segundo 
Augusto dos Anjos, às vezes um poeta amargo, "vão-se os sonhos 
nas asas da descrença e voltam os sonhos nas asas da esperança." 
Mostra, com isso, a rotatividade da vida entre sonho e esperança. 

O próprio Augusto serviria para ilustrar a nós, políticos, ao dizer "A 
mão que afaga é a mesma que apedreja". Diria que a política é assim. 
Os mesmos que afagamos, são aqueles pelos quais seremos 
apedrejados. 

Digo muito obrigado à Assembléia Legislativa. A todo o seu corpo de 
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funcionários reitero meus agradecimentos, assim como a todo o 
povo, especialmente aos eleitores que me guindaram à Prefeitura de 
Muzambinho e aos que me deram 13.074 votos na Frente Popular, 
trazendo-me para esta Casa, no primeiro mandato. Também aos 
22.623 eleitores que me reconduziram para o quadriênio 1999/2003. E 
aos 17.533 que, independentemente de dinheiro, do apoio de nem 
mesmo um Prefeito de qualquer lugar neste Estado e de poucos 
Vereadores, crêem na bandeira que carrego, que continuarei 
carregando, porque, seja na política, seja na vida, é a mesma que tem 
um padre ou um pastor, de pregação. Quando se está numa igreja, 
ouvindo um pastor ou um padre, 70% dos presentes certamente não 
entendem o que está sendo dito. Na política é a mesma coisa. Mas 
continuaremos pregando, porque essa pregação é entendida por uma 
minoria, de quem recebi tantas cartas, correios eletrônicos, 
manifestações de conforto, do povo, e até de radialistas. São as 
sementes que lancei e que frutificarão, quem sabe, carregando a 
minha própria bandeira. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Marco Régis, o 
nosso agradecimento a sua Muzambinho por nos tê-lo emprestado 
durante esses oito anos. 

V. Exa. trouxe uma contribuição real e efetiva. Trago um testemunho 
do seu trabalho junto à FRENCOOP, a qual citou há pouco, em defesa 
da organização da sociedade brasileira. Também seu trabalho junto à 
CPI do Narcotráfico. Com muita coragem, enfrentou o mundo do crime 
e da marginalidade, trazendo uma contribuição efetiva. 

Sua marca é a coerência. Muito obrigado pelo convívio, que Deus o 
acompanhe e o traga de volta para esta Casa, o mais breve possível. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Marco Régis, 
não poderia deixar de trazer uma mensagem e um agradecimento por 
todo esse tempo que pudemos conviver com V.Exa. 

Poderíamos citar diversos momentos em que foi importante a 
presença de V.Exa. no Plenário, a sua combatividade, seu espírito 
nacionalista, a defesa que sempre fez de Minas Gerais. Seriam vários 
exemplos e citações. Mas cito uma participação em especial. Foi ele o 
protagonista do principal resultado que tivemos da CPI do 
Narcotráfico. Solicitou a quebra do sigilo bancário de um estelionatário 
do Sul de Minas, de Muzambinho. Com isso, pudemos descobrir sua 
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Esse ato de coragem do Deputado Marco Régis fez com que 
conseguíssemos afastar o referido Secretário, e foi o resultado, diria, 
mais importante do ponto de vista prático que a CPI conseguiu. 

Esse é apenas um dos episódios, mas demonstra a coragem e a 
dedicação com que V.Exa. sempre se apresentou a seus eleitores e 
também a defesa que sempre fez de Minas Gerais. 

Meus Parabéns, Deputado Marco Régis, e todos aqueles que, não 
sendo reeleitos, terão ainda a função importante de contribuir para 
que o povo mineiro seja mais feliz. 

O Deputado Sebastião Na varro Vieira (em aparte)* - Deputado 
Marco Régis, para mim não é uma despedida, porque continuaremos 
vizinhos e, conforme V. Exa. ressaltou, bons amigos. Se 
ideologicamente temos distância um do outro, o caráter, a dignidade, 
a sobriedade, a vontade de servir à população nos unem e aproximam 
sobremaneira. Continuamos vizinhos: eu, em Poços de Caldas, e 
V,Exa., em sua Muzambinho. Tenho a grande esperança de vê-lo 
repetir o brilhante mandato que exerceu como Prefeito, daqui a dois 
anos. Talvez, e Deus escreve certo por linhas tortas, V. Exa. não 
tenha conquistado novo mandato, por força de circunstâncias políticas 
ocasionais, a esta Casa, onde prestou brilhante trabalho, para voltar a 
exercer o mandato de Prefeito de Muzambinho, com grande 
brilhantismo. 

Parabéns pelo seu exemplo, pelo seu espírito combativo, pelos seus 
sonhos! Às vezes, penso que V. Exa. é um tanto quanto poeta, mas 
firme e combativo. Tenha a certeza de que deixará saudades nesta 
Casa. Parabéns pelo mandato que exerceu como Deputado Estadual! 

O Deputado Fábio A velar (em aparte)* - Deputado Marco Régis, não 
poderia deixar de cumprimentá-lo pelo seu brilhante e emocionado 
pronunciamento, ao se despedir desta Casa. Concordo com as 
palavras do Deputado Sebastião Navarro Vieira, porque não entendo 
isso como despedida. Com certeza, o nosso amigo Marco Régis não 
pode, não deve e não vai abandonar a política. 

Testemunhamos o trabalho realizado por V. Exa. nesta Casa, 
empenhando-se com toda a garra, a luta e a coerência. Com certeza, 
fará muita falta. Está deixando a Assembléia Legislativa, mas não esta 
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grande quantidade de amigos que conquistou. Com muito orgulho, 
estou ao lado dessas pessoas, pois somos grandes amigos. Se Deus 
quiser ainda prestará importantes serviços a Minas. Desejo sucesso a 
V. Exa. 

O Deputado Marco Régis - Obrigado, Deputados Paulo Piau, 
Rogério Correia, Sebastião Navarro Vieira e Fábio Avelar, pelos 
apartes, que ouvimos, serena e comovidamente, com a 
condescendência de nosso Presidente. 

Deixo o meu abraço afetuoso a todos os companheiros. Saio com a 
convicção de que só estou deixando amigos. Durante oito anos tive 
atrito apenas com um colega. Mas hoje estamos convivendo, pois 
conversamos e agimos normalmente. Portanto, só estou deixando 
amizades bem-construídas. Como franco-atirador, talvez não tenha 
sido bom articulador. Vim para externar meus pensamentos, 
sentimentos e ações. Talvez, isso, no parlamento, nem sempre seja o 
que chamam de "politicamente correto". 

Abraço a todos que comigo deixarão esta Casa, como os Deputados 
Jorge Eduardo de Oliveira, Ambrósio Pinto, João Batista de Oliveira, 
Sebastião Costa, Líder do PFL; Kemil Kumaira, ex-Presidente desta 
Casa e detentor de sete mandatos, prova incontestável de seu valor. 

Deixo o meu abraço e a certeza da minha amizade ao Deputado 
Edson Rezende, nosso companheiro da área da saúde, que também 
está saindo. 

Ao Pastor George, nosso Líder, e a todos os que aqui permanecem, 
nosso desejo que continuem tendo êxito na sua caminhada. Que 
possamos estar juntos fora da política, fora deste parlamento! No 
coração, estaremos sempre juntos. 

Meus agradecimentos ao Deputado Agostinho Silveira, Presidente 
do meu partido, que me acolheu muito bem num momento em que o 
outro partido estava relutante em relação a minha pessoa. 

Para terminar, tentarei repetir, sem confusão, uns versos de Augusto 
dos Anjos, que decorei na minha adolescência: "Vão-se os sonhos 
nas asas da descrença, voltam os sonhos nas asas da esperança". 
Muito obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandão) - Vem à Mesa 

Requerimento do Deputado Sebastião Costa, solicitando a palavra 
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pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do § 1°, 
transferi-la ao Deputado Paulo Piau. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, 
o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
Deputadas, senhores presentes nas galerias e telespectadores da TV 
Assembléia, companheiros e servidores desta Casa, serei bastante 
breve. Queria, em nome do PFL, tendo sido convocado pelo nosso 
Líder Deputado Sebastião Costa, dizer, neste final de legislatura, o 
quanto saímos com a consciência de que, durante esses quatro anos, 
cumprimos nosso papel. Foram anos difíceis, em que o Brasil muda 
de postura e caminha para a sua democracia no sentido mais pleno 
da palavra, buscando na transparência um instrumento para a 
segurança da sociedade. Esta Assembléia, portanto, também passou 
por momentos muito difíceis nesse período. 

Existe uma lei da física que diz que para cada ação existe uma 
reação igual e em sentido contrário. Com certeza, levamos muitos 
trancas como parlamentares, representantes do povo, pois estamos 
em uma Casa aberta e transparente, na qual toda a sociedade 
mineira, se quiser, pode estar presente em qualquer momento. 
Portanto, este Poder, por ser o mais exposto e aberto, é, muitas 
vezes, o mais criticado. Nesse sentido, acreditamos ter o PFL 
cumprido o seu papel com dignidade. Mas isso tem uma razão de ser: 
o papel foi bem cumprido, porque o processo foi bem conduzido. 

Tivemos, nos primeiros dois anos, a liderança do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que possui experiência tanto no Executivo 
como no Legislativo. No Executivo, como Prefeito da sua querida 
Poços de Caldas; no Legislativo, como Deputado Federal por duas 
vezes; e aqui, já no seu terceiro mandato. Portanto, se o nosso partido 
foi bem conduzido é porque estava nas mãos seguras do nosso 
querido Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

Na segunda metade desta legislatura, tivemos a condução firme da 
figura importante, nosso querido líder, Deputado Sebastião Costa, que 
deixará muita saudade. Saudade, não apenas no aspecto da amizade, 
da pessoa física, mas também pela maneira sutil, pela astúcia e 
capacidade de resolver problemas quando a Casa se encontra num 
emaranhado sem saída. Ele sempre aparece com a solução para que 
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esta Casa continue seus trabalhos, continue seu caminho. 

Queria dizer, Deputado Sebastião Costa, que V. Exa. não estará 
aqui na próxima legislatura, pelo menos no início. Esperamos, no 
entanto, que ainda possa contribuir com os trabalhos desta Casa. 
Com certeza não perderemos o vínculo, porque V. Ex a. se não 
afastará da política. Não o deixaremos, pois V. Exa. é uma pessoa 
imprescindível à política, não apenas da Assembléia Legislativa, mas 
à política de Minas Gerais. 

Nós, que fazemos parte da Bancada do PFL - Bilaquinho, Sebastião 
Navarro, Eduardo Hermeto, Alberto Bejani, agradecemos V. Exa. pela 
maneira firme de conduzir a liderança do partido. Que Deus o 
acompanhe na nova empreitada que assumirá. 

Ficaremos afastados de vários colegas, entre eles: Edson Rezende, 
Eduardo Brandão, Hely Tarqüínio, Amilcar Martins, Sávio Souza Cruz, 
Dimas Rodrigues, Márcio Cunha, José Braga, Luiz Tadeu Leite, Jorge 
Eduardo de Oliveira, Olinto Godinho, Ambrósio Pinto, Cristiano 
Canêdo, Aílton Vilela, João Pinto Ribeiro, Alencar da Silveira Júnior e 
João Batista de Oliveira. 

Faço referência especial ao Deputado João Batista de Oliveira, por 
sua firme condução frente à Comissão de Agricultura desta Casa. 
Parabéns por seu trabalho. Convivemos na CPI do Leite, prestando 
grande trabalho à sociedade mineira. Portanto, o parlamento perde 
todas essas figuras. É muito triste perder grandes companheiros como 
os citados. 

Perdemos também Bené Guedes, Mauro Lobo, Elaine Matozinhos, 
Márcio Kangussu, Cabo Morais, Kemil Kumaira, Glycon Terra Pinto, 
Eduardo Hermeto, Paulo Pettersen, Marco Régis, Luiz Menezes, 
Adelino de Carvalho, Alencar da Silveira Júnior. Perdemos ainda os 
companheiros que não se candidataram a Deputado Estadual como é 
o caso do Deputado Álvaro Antônio, por várias vezes presente nesta 
Casa e contribuindo imensamente para seu bom funcionamento. E 
mais: aqueles que se candidataram a Deputado Federal como 
Anderson Adauto, João Paulo, Ivo José e também nosso companheiro 
Geraldo Rezende, que se candidatou a uma vaga no parlamento 
Federal, não obtendo êxito. 

Portanto, o Partido da Frente Liberal, com a aquiescência do nosso 
I íder Sebastião Costa, deseja felicidade a todos. Nem sempre perder 
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uma eleição é a pior coisa que pode acontecer na vida. Às vezes, 
perdendo é que ganhamos. Se perdemos o convívio parlamentar, 
certamente a família, os negócios e outras atividades poderão contar 
com maior atenção de nossa parte. 

Desejo a todos os companheiros desta Legislatura que não voltarão, 
pelo menos de início, que tenham sucesso na nova empreitada. 

Quero também dizer que estou muito feliz com o que está 
acontecendo neste País. O Brasil experimentou um amadurecimento 
político significativo e rápido nos últimos tempos. A eleição nacional e 
as eleições estaduais, no mês de outubro, trouxeram um grande 
orgulho para o País, observado por todo o mundo. Um candidato de 
oposição, o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, chega ao topo do poder no 
nosso País, à Presidência da República, numa eleição pacífica e 
tranqüila. Tudo indica que a transmissão do cargo, como está se 
delineando, será também pacífica e tranqüila, o que já está fazendo o 
risco-Brasil e o dólar caírem. É nesse ambiente que temos que viver. 
É aquela velha tese de que não existe direita nem esquerda, mas 
pessoas com vontade de acertar e fazer deste nosso País um país 
maior, de pessoas com mais oportunidade, um país mais 
desenvolvido. O Deputado Durval Ângelo se manifesta quando falo de 
esquerda e direita, mas observamos isso na própria composição do 
ministério do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, que está demonstrando 
essa maturidade. Há pessoas de extrema direita e de extrema 
esquerda. O que vale não é a filosofia, mas a ação prática e real de 
interesse da Nação brasileira, desde que o ser humano seja, na 
verdade, o atingido. Acredito nisso, e o que não for direcionado para o 
bem-estar de toda a coletividade e do cidadão não passa de 
conveniência. Parabenizo o Presidente eleito pelo amadurecimento 
que demonstra. Junto a ele, este mineiro realmente brilhante, José 
Alencar, que tem dado a estabilidade necessária, sobretudo junto ao 
setor produtivo do nosso País, para que a confiança no Brasil venha e 
que nada de radical ou anormal possa acontecer na vida da República 
brasileira e no nosso Estado de Minas Gerais. 

Antes do Estado de Minas Gerais, gostaria de fazer referência 
especial a uma indicação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Trata-se do Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que, nos 
últimos três anos, foi Presidente da Aliança Cooperativa Internacional. 
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É a primeira vez que alguém fora da Europa preside uma 
instituição tão importante, a maior ONG do mundo. Essa Aliança 
congrega todas as cooperativas do mundo. São milhões de pessoas 
envolvidas com o cooperativismo no nosso País e no mundo. Roberto 
Rodrigues é o Ministro que Lula escolheu. Digo que o único defeito de 
Roberto Rodrigues é ser paulista, mas tem uma grande relação com 
nosso Estado, visitando Minas Gerais com freqüência. É professor da 
Universidade de São Paulo em Piracicaba e engenheiro agrônomo. 
Portanto, um elemento que congrega a produção e o mercado. Queria 
dizer da alegria e da satisfação por ter o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, com tanta clarividência, buscado um elemento dessa 
grandiosidade para conduzir os destinos da agropecuária brasileira. 

Com relação ao Estado de Minas Gerais, também assistimos a uma 
eleição histórica, em que um Governador ganhou no 1 o turno, com 
uma diferença de votos significativa, demonstrando que o povo 
depositou neste jovem chamado Aécio Neves toda a confiança para 
conduzir os destinos do nosso Estado. Esta Assembléia, Sr. 
Presidente, com muita inteligência e clarividência, na semana 
passada, deu-lhe a delegação legislativa. Se o povo confiou 
integralmente em Aécio Neves, esta Casa, como representante do 
povo, confiou-lhe a elaboração dessa lei delegada, por 53 votos a 6. 
Ficamos felizes porque um Governador covarde jamais gostaria de ter 
em suas mãos essa responsabilidade de assumir para si a condução 
de uma reforma administrativa em Minas Gerais, um Estado 
importante no concerto dos Estados da Nação brasileira, portanto, 
uma vitrine no País. Aécio Neves chamou esse jogo a si e agora tem a 
responsabilidade de mostrar, não para nós da Assembléia Legislativa, 
mas para todos os mineiros que quer colocar Minas Gerais nos trilhos. 
E quer, com o discurso do desenvolvimento, fazer o Estado crescer, 
pensando mais nos mineiros e em uma melhor qualidade de vida. 

Junto ao Governador eleito Aécio Neves, há este grande 
companheiro, Clésio Andrade, Presidente do nosso partido, 
empresário, uma pessoa bem-sucedida na vida, séria e que ajudará 
muito o Governador Aécio Neves, fortalecendo a governabilidade. 

Hoje tivemos reunião da nossa bancada com o Presidente Clésio 
Andrade. Nela pudemos sentir o quanto ele está preparado e o quanto 
contribuirá para o desenvolvimento de Minas Gerais. Confiamos nesta 
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dupla de jovens, Aécio Neves e Clésio Andrade, para que possam 
conduzir os destinos do Estado. 

Estamos confiantes e acreditando que Minas dará um salto de 
qualidade na sua administração, no seu Governo e que eles colocarão 
Minas no lugar em que tradicionalmente esteve: o de um Estado de 
vanguarda. Não no de um Estado que, nos últimos tempos, tem 
perdido posição na economia, em todos os sentidos, até no social. 
Portanto, há o anseio e a certeza de que esta dupla - Aécio Neves, do 
PSDB, e Clésio Andrade, do PFL - fará novamente de Minas um 
Estado de grande importância, comandando, além disso, em nível 
nacional, tudo aquilo que for de interesse para Minas. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Faço questão de 
participar, com este aparte, neste pronunciamento de V. Exa., em que 
delineia, neste início de trabalho, o que acontecerá no Governo do 
governador eleito Aécio e do Vice-Governador Clésio Andrade, já que 
sentimos que o futuro Governador e o Vice-Governador almejam para 
Minas Gerais muito além de uma simples gestão pública, pois são 
novos tempos e uma nova mentalidade que se avizinham. Acredito 
que qualquer Governador, ao iniciar um trabalho, tem de ser com 
credibilidade. 

Alguns dias atrás, usava esta tribuna para externar a nossa 
preocupação com relação ao processo de estadualização das nossas 
estradas. Mostrei essa preocupação no momento em que o Estado 
recebia 6.000km de rodovias federais que estão em estado bastante 
precário. O dinheiro para recuperá-las está chegando e será entregue 
nas mãos do Governador Itamar Franco. Esses recursos serão 
usados para o pagamento do 13° salário. Assim, mostrava a minha 
preocupação com a falta de recursos, a partir do ano que vem, na 
mão do Governador Aécio Neves e do Vice-Governador Clésio 
Andrade, que terão a responsabilidade de recuperar as nossas 
estradas, mas não terão os recursos, pois eles serão utilizados para o 
pagamento do 13° salário, o que é muito justo. 

Numa audiência que tivemos hoje com o Governador Aécio Neves, 
mostrei essa preocupação a ele, principalmente, entre tantas 
estradas, com relação à BR-135, que V. Exa. conhece muito bem. Ele 
garante e está dizendo como Governador eleito: "Vamos assumir 
integralmente a responsabilidade que é passada neste momento ao 
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Estado. Por isso, pode dizer ao povo norte-mineiro que a BR-135 
será minha preocupação, como Governador, e de Minas Gerais, que 
recebe a delegação dessas estradas". 

Relato esse fato para mostrar que, sendo as coisas colocadas com 
clareza e firmeza, sentimos que, além de nós, políticos, também o 
povo de Minas acredita no próximo Governo. 

Então, as suas palavras são perfeitas e se encaixam bem neste 
novo tempo que se avizinha. O nosso partido, o PDT, fará questão de 
participar integralmente desse apoio ao Governador Aécio Neves e ao 
Vice-Governador Clésio Andrade. Além disso, mais do que fazer parte 
da base de apoio, queremos ser partícipes deste novo momento que 
se avizinha para Minas Gerais. 

O partido de V. Exa. está muito bem representado pelo Vice-
Governador. Tenho certeza de que 2003 será o início de novos 
tempos para Minas Gerais e para o povo mineiro. Parabéns pelo seu 
pronunciamento. 

O Deputado Paulo Piau - Agradeço o aparte do Deputado Carlos 
Pimenta. Quero, por fim, em nome dos nossos companheiros do PFL-
o Deputado Bilac Pinto está presente e não citei seu nome, mas quero 
evidenciar o nome desse brilhante companheiro da Bancada do PFL -, 
em nome do Deputado Sebastião Navarro Vieira e, principalmente, do 
nosso grande Líder, o competente Deputado Sebastião Costa, desejar 
a todos um feliz Natal, com muita reflexão, e um 2003 com muita paz 
e saúde. Como diz o Dalai Lama, monge tibetano: "Que todos sejam 
felizes com saúde, fazendo amigos e com liberdade". Neste ano de 
2003, desejo muitas felicidades para minha família e para meus 
amigos e companheiros. Muito obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Vem à Mesa 

Requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando a palavra 
pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do § 1°, transferi-la 
ao Deputado Pastor George. A Presidência defere o requerimento e 
fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado 
Pastor George. 

O Deputado Pastor George* - Sr. Presidente, nobres Deputados, 
membros desta Casa, órgãos da imprensa, senhoras e senhores 
visitantes, chegamos ao fim de mais uma legislatura e do ano de 
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2002. Ano esse que marcou profundamente o nosso País, pelos 
inúmeros avanços que houve, em particular pela consolidação da 
democracia e do processo democrático. Tivemos eleições livres e, 
como bem lembrou a fala do nosso Governador eleito, Aécio Neves, 
uma eleição sem questionamento de resultados, principalmente pela 
lisura com que foi realizada. 

Gostaria de destacar, neste final de trabalho, quando encerramos 
esta legislatura, a história de um homem que classifico como 
perseverante e lutador: o vencedor das eleições para Presidente, que 
mostrou que determinação e convicção são características próprias 
daquele que é vencedor. Refiro-me ao Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. São características de alguém que nos ensinou e que nos 
mostra que sempre é possível, com perseverança e luta, vontade e 
garra, chegar aos objetivos, principalmente quando são coletivos e 
não particulares, como o de lutar em favor de uma nação, em especial 
desta Nação tão maravilhosa que é nosso País. · 

Lula mostrou, quando venceu as eleições para Presidente, que luta 
e garra também são características do povo brasileiro. Não poderia 
deixar de parabenizar o povo brasileiro por mais essa conquista. 
Depois de uma espera tão longa, percebemos e vislumbramos 
momentos de grandeza para nosso País. 

Desejamos que faça um bom governo e, naquilo que for possível, 
contribuiremos para isso, para que eleve a condição do Brasil e de 
sua população, possibilitando a vivência plena da cidadania com 
desenvolvimento econômico e social. Falo dos Deputados do PL, ao 
todo sete, sendo quatro novos, que virão para esta Casa cheios de 
ideais e imbuídos de espírito público, na luta em defesa dos interesses 
das nossas Minas Gerais. 

Contribuiremos, ainda, para que os próximos Governos, Estadual e 
Federal, implementem as reformas necessárias ao bom 
desenvolvimento de nosso Estado e do País. Desejamos que 
busquem, de forma plena, um Brasil mais humano, justo e austero. A 
população brasileira anseia por viver de forma plena e cidadã, com 
desenvolvimento econômico e social. 

O Brasil precisa urgentemente de um crescimento econômico 
sustentável e duradouro. Temos todas as condições necessárias: 
mercado abrangente, parque industrial instalado e mão-de-obra 
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qualificada e experiente. O que está faltando é emprego e renda, 
fundamentais para alavancar o crescimento de um país dinâmico e 
grande como o nosso Brasil. 

Em Minas, chega ao Governo um talentoso e hábil político, oriundo 
da nova geração de políticos mineiros compromissados com a ética, 
transparência e dinamismo administrativo. O Governador Aécio pôde 
demostrar esses predicados quando, no exercício da Presidência da 
Câmara dos Deputados, colocou na pauta, com muita bravura, 
projetos polêmicos, mas urgentes, entre eles os relativos ao fim da 
imunidade parlamentar e à restrição das medidas provisórias, todos 
na linha da transparência, que, em última análise, é a voz e o clamor 
da sociedade brasileira. 

Acredito que o Governador Aécio se inspira nas palavras do ex-
Presidente Tancredo Neves, que dizia: "Liberdade é o outro nome de 
Minas". E é isso que esperamos do novo Governo, liberdade de ações 
e projetos para desenvolver e envolver Minas no crescimento 
econômico e social, que proporcione o progresso a todas as regiões. 
De igual forma, estaremos aqui para juntos apoiarmos medidas, 
projetos e ações que tenham esse objetivo. 

Na Assembléia Legislativa, vivemos momentos importantes e 
decisivos. A sociedade mineira pôde, mais uma vez, sentir e constatar 
que esta é a Casa do povo, pelo acesso democrático, livre e social. 
Tivemos projetos importantes, polêmicos, mas puderam ser 
questionados e conferidos pela sociedade. Destaco, nesse particular, 
o papel da imprensa, que sempre proporcionou à população o acesso 
à tramitação dos projetos. A TV Assembléia, com muito 
profissionalismo, soube divulgar e informar o conteúdo dos nossos 
trabalhos aos mineiros. Parabenizo sua direção e seu corpo técnico, 
constituídos por profissionais da mais alta competência, conforme 
demonstrado na cobertura das últimas eleições. 

Agradeço pelo apoio que recebi nesta Casa, enquanto Deputado de 
primeiro mandato, dos nobres colegas e de todo o corpo técnico, pois 
nos proporcionaram grande aprendizado, que nos permitiu trilhar os 
desafios enfrentados pelo Estado. Foram sempre parceiros nas 
medidas implementadas para o bom desenvolvimento da nossa região 
e do nosso Estado. 

Destaco alguns projetos de nossa autoria que, graças ao apoio dos 
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nobres pares, obtiveram êxito nesta Casa. Entre eles, tivemos 
projetos na área do meio ambiente, como o que regularizou o controle 
das ilhas fluviais e lacustres deste Estado; na área de educação, 
como o que instituiu o Programa Estadual de Incentivo ao Turismo 
para o Idoso e o aprovado hoje pela manhã, que propôs a criação de 
cursos preparatórios para o servidor público que requeira 
aposentadoria, uma vez que tínhamos uma lacuna, a preparação para 
a aposentadoria. 

Outro projeto importante, de alcance social, aprovado nesta Casa, 
que concede o microcrédito para pequenos empreendedores, recebeu 
o apoio de todos os Deputados, foi aprovado e sancionado pelo 
Governador e hoje é uma realidade, porque está gerando emprego e 
renda para muitas pessoas, pequenos empreendedores e 
cooperativas de trabalho, estabelecidas a partir de sua homologação. 

Destaco também o trabalho árduo do PL. Durante estes quatro anos, 
demonstrou que é um partido sólido, de idéias firmes, que tem em seu 
programa, em seu estatuto, ideais de defesa, de luta pela liberdade, 
pela justiça social. Revelou isso claramente na coalizão que elegeu o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Tendo como referência a pessoa do Vice-Presidente eleito, o 
Senador José Alencar, estrela maior do nosso partido, digo que o PL 
continuará mantendo essa linha de defesa do povo mineiro e 
brasileiro. 

Desejo felicidades a todos os mineiros, aos colegas Deputados, 
inclusive àqueles que estão nos deixando, mas para quem esperamos 
um breve retorno. Sabemos que muitos colegas não se reelegeram; 
tiveram, durante quatro anos, uma luta, uma batalha, defendendo 
interesses do povo mineiro, defendendo suas regiões, demonstrando 
ser autênticos representantes, mas, por questões que envolvem a 
legislação eleitoral, não conseguiram retornar a esta Casa. No 
entanto, não podemos esconder a brilhante atuação que muitos deles 
tiveram. Aos eficientes funcionários desta Casa, como já destaquei, 
aos meios de comunicação e aos meus caros e diletos eleitores, 
destacando aqui o povo evangélico, que acreditou em nosso trabalho, 
nas nossas propostas, desejo um ano novo repleto de alegrias. Que o 
Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, derrame sobre o nosso 
País, o nosso Estado e nossas cidades suas bênçãos e faça com que 
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seus filhos conquistem as vitórias e, por meio da fé, professem 
seu poder. 

Sr. Presidente, destaco um salmo escrito pelo Rei Davi: "Seja, Deus, 
gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o 
rosto para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as 
nações a tua salvação". Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa Requerimento do Deputado Luiz 

Tadeu Leite, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno 
para, nos termos do § 1°, transferi-la ao Deputado Eduardo Brandão. 
A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 
minutos. Com a palavra, o Deputado Eduardo Brandão. 

O Deputado Eduardo Brandão* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, imprensa, funcionários, senhoras e senhores, por mais 
que tenhamos algo a realizar, projetos a fazer, propostas a 
apresentar, conquistas a comemorar, este é o tempo que nos resta 
para agradecer. 

Fazendo referência ao provérbio grego que diz "Começar já é a 
metade de toda grande ação", dirigimo-nos a todos para dizer que 
sentimo-nos felizes e realizados por tudo aquilo que nos foi possível 
fazer no Legislativo mineiro, nos quatro anos em que aqui estivemos a 
serviço do povo do Estado. 

É bem verdade que vivemos momentos difíceis, em que estamos 
sendo obrigados a rever planos, repensar ações e redirecionar nossos 
caminhos. 

No entanto, conforme já dissemos, por mais que tenhamos 
propostas a fazer e conquistas a comemorar, este é o tempo que 
temos para dizer "muito obrigado". 

Agradecemos a todos pela acolhida e, principalmente, pelos bons 
amigos que fizemos nesta Casa. Com a certeza de que demos a 
nossa parcela de contribuição a este Legislativo e de que plantamos 
várias sementes que ainda germinarão e darão bons frutos, despeço-
me, ao findar desta Legislatura. 

E como é tempo de agradecer, faço-o também àqueles que, direta 
ou indiretamente, ajudaram-nos na construção de nosso mandato. 

Ainda que deixemos, por um lapso da memória, de agradecer 
alguém cuja participação e apoio aos nossos projetos tenham sido 
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Em alto e bom som, aos nobres colegas, em especial à Bancada do 
PL e a seu Presidente, Agostinho Silveira, pela amizade e convívio, 
pelo apoio, nem sempre irrestrito, mas continuamente respeitoso, até 
mesmo nas divergências. 

Relembro com satisfação um dos raros momentos que vivemos 
neste Plenário, quando aprovamos por unanimidade o projeto de lei 
da nova previdência social do funcionalismo, numa demonstração de 
força e união muito grandes. 

Sob os olhares atentos e os aplausos dos servidores que lotaram as 
galerias, comemoramos a aprovação desse importante projeto, por 
nós relatado nos dois turnos. Esse foi seguramente um dos marcos 
desta legislatura, momento que fica registrado nos anais desta Casa. 
É a união observada nesse momento, a solidariedade e determinação 
de todos os Deputados e Deputadas desta Assembléia Legislativa em 
prol dos interesses coletivos, que queremos ver sempre prosperar 
neste Legislativo, que tive a honra e o prazer de servir por 4 anos. 

E como é tempo de agradecer, não poderíamos deixar de estender 
aos funcionários desta Casa os nossos mais sinceros 
agradecimentos. Aos técnicos, consultores, equipes do Plenário, da 
taquigrafia, de todos os departamentos deste Legislativo, segurança, 
profissionais da imprensa escrita, do rádio e da TV Assembléia, o 
nosso muito obrigado. 

Não fossem o empenho e a dedicação de todos, certamente nossas 
ações não teriam alcançado os resultados positivos que hoje nos 
enchem de orgulho. 

Só para exemplificar, rapidamente, algumas dessas muitas ações, 
lembramos dos projetos e trabalhos, dos quais participamos 
ativamente, que foram de grande alcance para o povo mineiro. 

Aqui, estudamos e propusemos melhorias para a segurança pública 
e para o sistema prisional do Estado, promovemos um grande estudo 
sobre sistematização e consolidação das leis estaduais, discutimos, 
em fórum altamente representativo, propostas para a efetivação de 
uma administração pública com qualidade, acompanhamos a visita 
das comissões permanentes a vários municípios, promovemos amplo 
debate sobre a extensão do SIMPLES para as empresas prestadoras 
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de serviços, defendemos a manutenção do PET, Programa 
Especial de Treinamento para estudantes de vários cursos de nível 
superior, debatemos, com delegações de outros Estados da 
Federação, em audiência pública, o ensino a distância, participamos 
ativamente do Movimento Defesa de Furnas, marcamos presença 
firme em várias CPis, da CEMIG, das construtoras, do sistema 
prisional e da Mineração Morro Velho, entre outras, propusemos a 
instalação da Frente Parlamentar da Família, relatamos diversos 
projetos importantes, entre eles a Proposta de Emenda à Constituição 
no 86/2002, que propõe o fim da imunidade parlamentar, relatamos 
projetos importantes para o atendimento às demandas apresentadas 
nesta Casa pelos deficientes visuais, votamos a Proposta de Emenda 
à Constituição no 44/2000, que institui o Programa de Incentivo à 
Recuperação de Empresas sob controle gestor dos trabalhadores -
Pró-Autogestão -, discutimos, em audiência pública, a situação de 
várias empresas no Estado em situação de quase insolvência, devido 
aos efeitos da macroeconomia, encaminhamos a Brasília propostas 
de mudanças que devem constar do Projeto de Lei Federal no 4.376-b, 
que trata de falências e concordatas, relatamos, na Comissão de 
Administração Pública, a qual tivemos a honra de presidir, o Projeto 
de Lei Complementar no 53/2002, que institui o Plano de Carreira dos 
Servidores da Educação, e o Projeto de Lei no 50/2002, que dá 
autonomia administrativa, financeira e funcional à Defensoria Pública 
do Estado, e defendemos, com determinação, o Projeto de Lei 
1 .225/2000, de nossa autoria, que institui incentivo fiscal para a 
contratação de trabalhadores em seu primeiro emprego. Gostaríamos 
de vê-lo aprovado nesta próxima Legislatura. Ontem, na última 
reunião da Comissão de Administração Pública, demos parecer 
favorável ao Projeto de Lei no 2.437/2000, que concede justa 
gratificação ao pessoal da área da Secretaria da Saúde. 

Entretanto, temos de ressaltar que tudo isso foi possível graças a 
um trabalho de equipe, que envolveu dezenas de pessoas, entre 
colaboradores e profissionais de diversas áreas, ocorrendo grande 
integração entre este Legislativo e a sociedade civil organizada. 

Exatamente por razões como essas, costumamos dizer que não 
teríamos condições de fazer tudo isso sozinho. Nesse contexto, como 
deixar de agradecer à nossa equipe de gabinete, dedicados 
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profissionais, companheiros e amigos de todas as horas? 

Nosso mandato como Deputado Estadual encerra-se, formalmente, 
no próximo dia 31 de janeiro, mas não termina necessariamente 
nessa data. Reafirmamos que estaremos à disposição de todos os 
mineiros, para melhor servi-los, dentro de nossas possibilidades. 
Temos a consciência do dever cumprido e sentimo-nos felizes por 
servir a nossa gente, com dignidade, compromisso e transparência. 
Da nossa parte, existe um grande desejo e o compromisso de 
continuarmos a serviço do bem comum. 

Estaremos, agora, por essas Minas Gerais afora, engajados em 
vários projetos que busquem resgatar o bem-estar da nossa gente. As 
propostas e ações do amigo e Governador eleito Aécio Neves, ao lado 
de quem caminharemos firmes, merecerão de nossa parte todo o 
apoio e atenção. Da mesma forma, estaremos ao lado do Presidente 
Luís Inácio Lula da Silva e do seu Vice, José Alencar, grande amigo e 
parceiro do nosso PL, na construção de um projeto novo para o Brasil 
e para os brasileiros, buscando um país com mais justiça e igualdade 
social. 

De maneira especial, dirigimo-nos ao Presidente desta Casa, 
Deputado Antônio Júlio, para lhe agradecer pela amizade e pelo 
convívio. Com gratidão e grande apreço, dirigimo-nos também ao 
Deputado Anderson Adauto, a quem muito prezamos pela amizade 
fraterna. 

Não podemos deixar de agradecer também aos nossos eleitores, a 
todos aqueles que nos deram o seu voto de confiança e continuam 
acreditando em nossos projetos; aos amigos, lideranças políticas e 
comunitárias de Ribeirão das Neves, Delfinópolis, Santana do 
Paraíso, Santa Rosa da Serra, Vargem Bonita, Juruária, Doresópolis, 
Claraval e de tantas outras cidades, que sempre nos receberam com 
grande distinção e carinho. 

Temos certeza de que em breve nos encontraremos em alguma das 
fronteiras que marcarão os nossos caminhos, até porque, de tudo que 
vivenciamos, fica a certeza de que é preciso continuar, mesmo que 
tenhamos sido interrompidos no meio do processo. Estamos certos de 
que é preciso fazer da interrupção um caminho novo, da queda um 
passo para se erguer, do medo uma escada para enfrentar os 
desafios, do sonho uma ponte para realizar nossos desejos e da 
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procura um encontro com a verdadeira vontade de Deus. 

Um agradecimento especial à minha esposa Gláucia e aos meus 
filhos Rebeca e Rafael, pela compreensão, apoio e carinho de 
sempre. 

Que Deus continue abençoando a vida de todos, suas famílias e 
projetos! Um Feliz Natal e um 2003 de grandes realizações e boas 
conquistas para todos os mineiros! 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)' - Deputado Eduardo 
Brandão, leve consigo a certeza de que sua presença, trabalho, amor 
e dedicação nesta Casa deixaram marcas, assim como sua 
capacidade de não deixar o coração ficar para trás, mesmo quando a 
razão predomina no caminhar. 

A nossa certeza maior é que V. Exa. continuará contribuindo de 
forma privilegiada para o nosso Estado, com absoluta tranqüilidade de 
comportamento, tendo em vista sua performance na busca da justiça 
social. 

Esta Casa, seus amigos, sua família e sua querida Neves 
continuarão a orgulhar-se de V. Exa. V. Exa. poderá continuar de 
cabeça erguida e caminhar com toda a tranqüilidade que lhe é 
peculiar. 

Como V. Exa. disse, devemos confiar em Deus, na certeza de que 
Ele nos dará a melhor opção para trilharmos nossos caminhos. 

O Deputado Bené Guedes (em aparte)' - A exemplo da Deputada 
Elbe Brandão, externo minha solidariedade a V. Exa., por seu trabalho 
nesta Casa, como jovem batalhador. Sempre trabalhou muito, com 
ética, fazendo-se merecedor da admiração de toda a Bancada do 
PDT. Falo em nome deles, afirmando que V. Exa. não nos 
decepcionou em nenhum momento. Aconteceu um acidente de 
percurso, que não inviabiliza sua carreira. 

Ainda há muito pela frente, e desejamos que V. Exa. continue sua 
luta, trabalhando por seus municípios, e que brevemente possa voltar 
a esta Casa, que V. Exa. tanto engrandeceu com seu trabalho, 
dignidade e ética. 

Estou saindo com V. Exa. e quero dizer-lhe que, lá fora, acima do 
Deputado, estará seu amigo de sempre, à disposição para atendê-lo, 
pois boas amizades devem ser conservadas. Muito obrigado. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Gostaria que ficasse 



1446 
registrado, nos anais desta Assembléia, o meu apreço por V. Ex a. 
Deixo este registro para que não pairem dúvidas de que nada tenho 
contra sua pessoa, mesmo quando V. Exa. estendeu sua atuação 
política ao coração da minha região: Juruaia, Nova Resende, Monte 
Belo e até Muzambinho, a convite de outras correntes políticas que 
não as minhas. V. Exa. conhece os meandros da política, e sabe que 
algumas lideranças tinham em mente minha destruição, fazendo que 
tivéssemos alguns atritos indiretos, servindo-se da pessoa do nobre 
Deputado na tentativa de nos atingir. Certas vezes, minha reação deu-
se devido ao procedimento de lideranças locais. Isso pude observar 
claramente na Associação Microrregional dos Municípios da Baixa 
Mogiana, quando alguns Prefeitos lançaram a candidatura de um 
outro Prefeito da região, que obteve 40 mil votos, apoiado pelo 
Ministro Carlos Melles. Foi uma atuação em bloco dos Prefeitos não 
só para me derrotar mas a todos nós, inclusive V. Exa., que entrava 
na região. Nutro por V. Exa. o mais profundo respeito, reconhecendo o 
trabalho que desenvolveu nesta Assembléia, na Comissão de 
Administração Pública. Destaco o trabalho relevante realizado por V. 
Exa. para um Deputado em seu primeiro mandato, deixando, aqui, 
meu reconhecimento. Muito obrigado. 

O Deputado Eduardo Brandão* - Agradeço a V. Exa., Deputado 
Marco Régis, retribuindo nosso apreço por sua pessoa, reconhecendo 
o belo trabalho que desempenhou durante seus mandatos. 
Ratificando minhas palavras, digo-lhe que, quando fui à sua região, 
sempre o mantive informado de nosso envolvimento com correntes 
contrárias a V. Exa. Várias vezes tivemos oportunidade, junto à "Folha 
Regional", jornal de circulação naquela região, de enaltecer o seu 
trabalho. Nada mais justo, porque V. Exa. é merecedor do elogio, que 
ratificamos desta tribuna. O nosso agradecimento a todos que 
colaboraram conosco neste mandato. Poderemos nos encontrar nos 
caminhos da vida. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa Requerimento do Deputado Edson 

Rezende, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 
minutos. Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. e Sras. 
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Deputadas, público, telespectadores, aproveito este momento não 
só para me despedir, mas também para falar sobre a importância do 
Projeto de Lei no 2.437/2002, que tramita nesta Casa. Essa 
proposição trata dos cargos efetivos e dos de detentores de função 
pública, que terão adicional da gestão SUS de 30%. Direciona-se aos 
servidores administrativos da área da saúde: analistas, técnicos, 
auxiliares, agentes, motoristas, oficiais e ajudantes de serviços gerais. 

Depois da transformação da saúde, que tem como pano de fundo o 
SUS, dentro de uma concepção universal de acesso aos serviços de 
saúde, descentralizada e, portanto, municipalista, o Estado brasileiro e 
os Estados federados passaram a ter nova concepção e nova 
realidade. 

Se antes tínhamos Minas Gerais como promotor de serviço de 
saúde com atenção básica, média ou de alta complexidade, sob esse 
novo enfoque o Estado tem função de mudar o modelo, o 
comportamento e o perfil da Secretaria da Saúde e de seus 
integrantes. A nova concepção da saúde, setor que mais sofreu 
transformações, objetivou o planejamento das ações, da coordenação 
dos serviços, especialmente os realizados nos municípios, das DRSs, 
da fiscalização das ações promovidas pelo Estado e pela Federação. 
O Estado capacita seus servidores para o novo modelo de promoção 
da saúde. 

Portanto, no centro das atenções estão os servidores administrativos 
com nova capacitação. É esse o coração que pulsa para transformar e 
trabalhar, não na função de ponta, mas onde estará o paciente para 
ter atenção básica ou de média complexidade. 

Hoje, a Secretaria da Saúde tem como principal foco a ação 
estratégica. E falar em ação estratégica significa falar em ação de 
inteligência. Esse novo modelo precisa de servidores capacitados, da 
mais alta inteligência, mais altamente valorizado, e não será, senhores 
e senhoras, com salário de R$750,00 que um analista da 
administração se sentirá satisfeito e não será atraído pelas empresas 
privadas. Na verdade, as empresas privadas aproveitam-se do 
Estado, que investe durante dezenas de anos nesses profissionais. 
Como o salário deles é muito baixo, não sendo valorizados na sua 
função e no órgão em que trabalham, acabam sendo atraídos por 
essas empresas. 
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Não pode um Técnico Administrativo, com salário de R$500,00, 

estar satisfeito e sentir-se valorizado pelo Estado. O que vai fazer com 
um salário de R$500,00 um Técnico ou Auxiliar Administrativo, que vai 
trabalhar não a questão do serviço em si, mas a questão da 
estratégia, do como planejar, coordenar, fiscalizar e capacitar seus 
servidores? 

Se não valorizamos os profissionais que vão produzir serviços para 
a população, se não os remuneramos dignamente, se não os 
capacitamos para produzir bons serviços, não há como a sociedade 
ter o serviço de que necessita, que demanda. É por isso que essa luta 
por reajustes, há mais de um ano, dos servidores públicos da 
Administração, que acompanham a luta de outros setores que já 
tiveram seu reajuste, é muito mais que uma questão corporat'1va, 
individual, é muito mais que uma questão do setor, voltada somente 
para os problemas do funcionalismo. A luta pela valorização 
profissional significa preservar o pouco que ainda existe no setor 
público, especialmente na área da saúde. 

A sociedade sabe muito bem o valor de uma vida saudável, o que é 
um ambulatório que funciona ou não; o que é precisar de um 
profissional da saúde para atendê-lo, numa emergência. Sabe muito 
bem os instrumentos de qualidade que podem estar à disposição e 
quando inexistem esses instrumentos. 

Trabalhar saúde é trabalhar o que há de melhor, de mais importante, 
mais digno, especialmente para a classe mais pobre, que precisa 
muito mais de um Estado eficiente e mais eficaz. 

A luta desses servidores pela aprovação do projeto de lei é 
acompanhada com pertinácia, com persistência, ao longo de toda a 
sua tramitação, até o fim das votações, por seu valoroso sindicato, o 
Sind-Saúde, ao qual tive a honra de pertencer nos idos dos anos 80 e 
em parte dos anos 90. 

Renato, saúdo os Diretores do Sind-Saúde, porque a luta de vocês 
interessa ao povo de Minas. É importante que essa luta seja mantida. 
Esta Casa tem a maior estima pelos servidores públicos do Estado. As 
suas lutas, apesar de fragmentadas, atingem pelo menos uma parte 
do objetivo. Imaginem se não houvesse nem essa luta fragmentada, 
setorial. Daí, não teríamos nenhuma modificação, nenhuma melhoria 
das condições de vida dos servidores em geral. 
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São esses os Defensores Públicos, que lutam por sua lei 

orgãnica. São os servidores da saúde, que lutam por melhores 
condições de trabalho e recursos para manter sua vida. São os 
profissionais da educação, da justiça, da FHEMIG. Enfim, estão todos 
lutando por melhores condições de trabalho e de produção de serviço 
para a sociedade. 

Não tendo sido eleito e tendo ficado na segunda suplência, farei um 
resumo do que foi a minha vida nesta Casa durante esses quatro anos 
de aprendizado. Com certeza, não teria aprendido tanto se não 
tivesse sido eleito e ocupado uma cadeira nesta Assembléia. 
Começamos com a luta pelo Código de Saúde, que conseguimos 
aprovar, juntamente com o Deputado Adelmo Carneiro Leão, e 
também pela regulamentação dos transgênicos, que apesar de 
aprovada por esta Casa, foi vetada pelo Governador. 

Na condição de Presidente das Comissões de Saúde e de Direitos 
Humanos, relator da CPI da Saúde e sub-relator da CPI dos 
Silicóticos, além da participação de lutas enfrentadas nesta Casa e 
fora dela, durante as audiências públicas, tive um grande aprendizado 
nesses quatro anos, em que a nossa presença foi permanente, 
especialmente em prol dos desfavorecidos, daqueles que mais 
precisam de nós, ou seja, os mais pobres, os deserdados. Por eles, 
fizemos opção muito clara, ao defendermos os silicóticos de Nova 
Lima, os atingidos das Usinas de I rapé e de Fumaça, os portadores de 
AI OS, aqueles que precisam de doação de órgãos e tantos outros. 

Conquistamos a amizade de vários colegas desta Casa. Muitas 
vezes, convergimos e divergimos nas idéias, mas sem rancor. Essa é 
a melhor parte, porque é no contraditório que crescemos, checamos 
as nossas posições, as nossas idéias, especialmente nas suas 
aplicações. Conheci a atuação dos servidores, sua dedicação, sua 
capacidade operacional e a qualidade dos seus trabalhos. Esta Casa 
tem elaborado projetos de lei da melhor qualidade, podendo 
aperfeiçoá-los muito mais se aumentar o número de realizações de 
audiências públicas, seminários, fóruns técnicos e debates públicos, a 
fim de que a sociedade possa ajudar os parlamentares e os 
consultores com sugestões, idéias e experiências. 

Esta Casa precisa rever a questão salarial, Sr. Presidente, corrigir o 
desnível que existe, principalmente entre os funcionários que chegam 
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e os mais antigos. Apesar de competentes consultores e 
assessores, ao chegar, têm um salário muito pequeno em 
comparação com aqueles que estão na Casa há mais tempo. Afinal de 
contas, produzem bons serviços. O mesmo se aplica aos servidores 
de serviços gerais, que precisam de um salário melhor, ou seja, é 
preciso haver um pouco mais de justiça entre o maior e o menor 
salário. 

Saúdo os ex-companheiros do PSB, com quem tivemos a 
oportunidade de conviver e adquirir grande aprendizado. 

Quero também saudar os companheiros do PT, que me aceitaram 
de braços abertos - Deputados Ivo José, Durval Ângelo, Maria José 
Haueisen, Rogério Correia, Adelmo Carneiro Leão -, e o PT, que 
muito tem contribuído para a nossa aprendizagem e que, agora, tem 
um desafio nacional. 

Agradeço também ao gabinete não só de Belo Horizonte, mas ao de 
Barbacena, que sempre esteve conosco em um trabalho incessante. 
Agradeço, enfim, ao povo de Barbacena e de toda a região - eleitores 
e companheiros do PT -, que não apenas votararn em nós, mas 
trabalharam por nós. Foram 34.043 votos, que nos colocaram na 
segunda suplência. E, com esses votos, não podemos virar as costas 
aos eleitores que confiaram em nós. Como militante e político, 
independente de estar ou não eleito, continuaremos a nossa luta em 
prol do povo mineiro, não abandonando o nosso posto. 

Como disse o Deputado que me antecedeu a respeito da família, os 
mais penalizados em tudo isso são a mulher e os filhos, 
especialmente. Então, dedico as rninhas palavras finais de 
agradecimento a eles - a minha mulher Fátima, ao meu filho Felipe e a 
minha filha Janaína - e aos meus companheiros de luta deste País. 

A partir de 1 o de janeiro, o povo brasileiro terá um momento 
importante de mudança. Não se trata de uma mudança conjuntural, 
mas de uma mudança em que houve realmente uma ruptura. Então, o 
povo brasileiro terá a chance de construir um novo Brasil, por meio do 
debate e do diálogo, e com todas as complicações, convergências e 
divergências existentes. 

* - Sem revisão do orador. 
2• Fase 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Esgotada a matéria 
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Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
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O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
podemos entender que está havendo um impasse que praticamente 
paralisou os trabalhos da Assembléia nesse final de tarde. Isso é 
evidente porque o Governo percebeu que a criação da CIDE em nível 
federal exigiria uma mudança na legislação do Estado para que não 
houvesse prejuízo da cobrança da contribuição em Minas. Existe uma 
comissão da Mesa no Palácio, mas achamos absurda essa espera 
sem nenhuma informação. O projeto da mudança tributária paralisa a 
pauta, porque seria o primeiro a ser votado nesta tarde, e temos aqui 
também os servidores da saúde esperando a votação do seu projeto. 
É humanamente impossível ficarmos aqui esperando. Então, o melhor 
seria encerrarmos esta reunião e convocarmos outra para amanhã de 
manhã. Quanto tempo ainda vamos ficar aqui? Poderíamos também 
fazer um acordo para votarmos os outros projetos da pauta, deixando 
somente o projeto do ICMS e do orçamento para o final. Há muitos 
Deputados aguardando a votação da gratificação da saúde, e não 
podemos ficar aqui esperando. Ou faz-se um acordo ou encerra-se de 
plano a reunião, marcando uma extraordinária para amanhã de 
manhã. Seria o mais sensato. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - Nos termos do art. 21 do Regimento Interno, a 

Presidência prorroga a presente reunião até as 19h59min. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 
3h40min 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. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta reunião, a 

Presidência a encerra, convocando os Deputados para a reun1ao 
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para as reuniões 
extraordinárias de amanhã, dia 20, às 9, às 14 e às 20 horas, bem 
como para a reunião solene, logo após a aprovação do Projeto de Lei 



no 2.396/2002, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se 
a reunião. 
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ATA DA 287" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/12/2002 
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Wanderley Ávila 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Atas - 2• Parte 

(Ordem do Dia): 2• Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei no 1.945/2002; apresentação das Emendas n°s 1 a 3; 
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno; votação da Emenda n° 1; 
aprovação; votação da Emenda no 2; aprovação; votação da Emenda 
no 3; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
902/2000; aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.470/2001; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.562/2001; aprovação na forma do vencido em 1° turno- Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.746/2001; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno com a Emenda no 1 - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.755/2001; encerramento da discussão; votação do 
projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; 
questão de ordem; leitura e votação das Emendas n°s 1 e 2; 
aprovação - Encerramento. 

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

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

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 9h15min, a lista 

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

1 a Parte 
Atas 

-O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
restrições. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
2" Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2" Parte da reunião, em sua 2" Fase, com a 
discussão e a votação de proposições, uma vez que não há matéria a 
ser apreciada na 1 a Fase. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reumao por 50 

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 (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Estão reabertos 

os nossos trabalhos. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
1.945/2002, do Deputado Doutor Viana, que acrescenta o § 5° ao art. 
1 o da Lei no 13.694, de 1°/9/2000. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o 
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 



-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1 .945/2002 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 

. 1454 

"Art. 1°- O art. 1° da Lei no 13.694, de 1° de setembro de 2000, fica 
acrescido do seguinte §5°: 

"§ 5° - O valor obtido como vantagem pessoal constará no 
contracheque do servidor com a denominação de parcela de diferença 
de vencimento, e sobre ele incidirão os adicionais por tempo de 
serviço e os percentuais de reajustamento de vencimentos concedidos 
ao funcionalismo, em caráter geral, correspondentes ao respectivo 
símbolo de vencimento.".". 

Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2002. 
Doutor Viana 
Justificação: A emenda ora apresentada é necessária em virtude de 

negociações realizadas com a Secretaria da Fazenda e servirá para 
adequar o título da vantagem pessoal a uma denominação já 
existente. 

A denominação de "parcela de diferença de vencimento" já existe no 
Tribunal de Justiça. Não estaríamos, portanto, criando terminologia de 
vencimento, o que seria competência do Governador. 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Os valores remuneratórios definidos na Lei no 13.200, de 3 

de fevereiro de 1999, e suas alterações correspondem ao limite 
máximo previsto no art. 27, § 2°, da Constituição Federal, e serão 
reajustados, observados os mesmos índices, sempre que se altere a 
legislação federal pertinente.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2002. 
Wanderley Ávila 

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2° turno, 
uma emenda do Deputado Wanderley Ávila ao Projeto de Lei no 
1.945/2002, contendo matéria nova. 
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Sala das Reuniões, de dezembro de 2002. 
lvair Nogueira, Líder do BPDP - Agostinho Silveira, Líder do PL -

Arlen Santiago, Líder do PTB - Sebastião Costa, Líder do PFL - Luiz 
Fernando Faria, Líder do PPB- Durval Ângelo, Líder do PT. 

EMENDA N° 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - As disposições previstas na Lei no 9.532, de 30/12/87, 

aplicam-se, nos termos do art. 32, § 2°, da Constituição Estadual, ao 
exercício de funções.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2002. 
Cristiano Canêdo- Álvaro Antônio. 
Justificação: A proposição que apresentamos tem como objetivo 

promover a compatibilização do texto da legislação ordinária em vigor 
com o texto constitucional. Embora pareça claro que a norma 
constitucional de 1989, superveniente, tenha produzido efeitos sobre 
as disposições previstas na legislação de 1987, consideramos 
necessária, como forma de interpretação que doutrinariamente se 
denomina interpretação autêntica, a adequação ora proposta. Dessa 
maneira, em nome da racionalização do ordenamento jurídico, 
caminharemos para a maior homogeneidade na aplicação da lei, 
evitando polêmicos ou discussões teóricas muitas vezes 
desnecessárias. 

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

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

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja recebida, no 2° turno, 
a Emenda n° 3, dos Deputados Cristiano Canêdo e Álvaro Antônio, ao 
Projeto de Lei no 1.945/2002, contendo matéria nova. 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2002. 
Márcio Cunha, Vice-Líder do BPDP - Agostinho Silveira, Líder do PL 

- Arlen Santiago, Líder do PTB - Sebastião Costa, Líder do PFL - Luiz 
Fernando Faria, Líder do PPB - Luiz Tadeu Leite, Líder da Maioria -
Ermano Batista, Líder da Minoria. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 
três emendas: uma do Deputado Doutor Viana, que recebeu o n° 1 , 
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uma do Deputado Wanderley Ávila, que recebeu o no 2, e uma 
dos Deputados Cristiano Canêdo e Álvaro Antônio, que recebeu o no 
3, as duas últimas apoiadas pela maioria dos Líderes com assento 
nesta Casa, e que, nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, serão submetidas a votação, 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. Em votação, a Emenda no 3. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portando, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.945/2002 com 
as Emendas n°s 1 a 3. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 902/2000, do Deputado 
Pastor George, que institui o Programa Estadual de Incentivo ao 
Turismo para o Idoso. 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. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 902/2000 na forma do vencido em 1 o turno. 
À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1 .470/2001, do 
Deputado Edson Rezende, que institui o Certificado e o Selo Cidadão 
no ãmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A 
Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei no 1.470/2001 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.562/2001, do 
Deputado Dinis Pinheiro, que proíbe a discriminação dos portadores 
do vírus HIV ou de pessoas com AIDS e dá outras providências. A 
Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na 
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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° 1.562/2001 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.746/2001, do 
Deputado João Pinto Ribeiro, que obriga as empresas produtoras, 
distribuidoras e que comercializam disquetes a recolhê-los quando 
inutilizados, dando-lhes destinação sem causar poluição ambiental. A 
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda no 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 emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 1.746/2001 na forma do vencido em 1° turno, 
com a Emenda n° 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.755/2001, do 
Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar à APAE 
do Município de Sete Lagoas o imóvel que especifica. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, solicito que se faça a leitura 

das emendas. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura das Emendas n°s 1 e 2. 
O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Lê as Emendas n°s 

1 e 2 que foram publicadas na edição do dia 27/6/2002.). 
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°s 1 e 2. Os 

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto 
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de Lei n° 1.755/2001 com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de 
Redação. 

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

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

ATA DA 288a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/12/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei no 1.945/2002; requerimento do Deputado Edson 
Rezende; deferimento; questão de ordem; requerimento do Deputado 
Miguel Martini; deferimento; questão de ordem; votação do parecer, 
salvo destaques; aprovação; leitura e votação do art. 2°; aprovação; 
leitura e votação do art. 3°; discursos dos Deputados Miguel Martini e 
Alencar da Silveira Júnior; questão de ordem; aprovação; verificação 
de votação; questões de ordem; ratificação da aprovação; declarações 
de voto - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Acordo de Líderes; 
Decisão da Presidência - Discussão e Votação de Proposições: 
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 2.437/2002; discurso do 
Deputado Carlos Pimenta; questão de ordem; votação do projeto, 
salvo emendas; aprovação; leitura das Emendas n°s 1 e 2; votação da 
Emenda n° 2; aprovação; verificação de votação; rejeição; votação da 
Emenda n° 1; rejeição; declarações de voto - Discussão, em 1 o turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n° 93/2002; encerramento da 
discussão; Inexistência de quórum especial para votação de proposta 
de emenda à Constituição - Discussão, em 2° turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição no 68/2001; discursos dos Deputados Edson 
Rezende e Dalmo Ribeiro Silva; questões de ordem; discurso do 
Deputado Márcio Kangussu; questão de ordem -Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho- Mau ri Torres-
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Wanderley Ávila Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão 
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira 
Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu 
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza 
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -Às 20h14min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

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

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2• Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e requerimentos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reumao por 45 

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. 
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Discussão e Votação de Pareceres 

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 
1.945/2002, do Deputado Doutor Viana, que acrescenta o § 5° ao art. 
1 o da Lei no 13.697, de 1°/9/2000. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Edson Rezende, solicitando votação destacada do art. 2° do 
parecer em apreço. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. 

Questão de Ordem 
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, não entendi bem o 

requerimento. O senhor poderia lê-lo novamente? 
O Sr. Presidente - Deputado Márcio Kangussu, o requerimento do 

Deputado Edson Rezende solicita a votação destacada do art. 2° do 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 1 .945/2002. 

O Deputado Márcio Kangussu - Isso está embasado no Regimento? 
O Sr. Presidente - É fruto de um entendimento entre as Lideranças, 

que a Presidência acatou. 
O Deputado Márcio Kangussu - Para votar redação final com 

destaque? 
O Sr. Presidente - Sim, com destaque. A Presidência informa ao 

Deputado Márcio Kangussu que já houve, inclusive, precedência 
dessa forma de votação. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Miguel Martini, solicitando a votação destacada do art. 3° do parecer 
em apreço. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria que fosse 

feita a leitura dos artigos destacados. 
O Sr. Presidente - A Presidência fará a leitura no momento da 

votação destacada. Em votação, o parecer, salvo destaques. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a 
leitura do art. 2o do parecer. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)- (- Lê o art. 2°, que foi 
publicado nesta edição.) 

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 2°. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A 
Presidência registra os votos contrários dos Deputados João Leite, 



1461 
Maria José Haueisen, Miguel Martini, Rogério Correia, Edson 
Rezende e Alencar da Silveira Júnior. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à leitura do art. 3° do parecer. 

O Sr. Secretário-(- Lê o art. 3°, que foi publicado nesta edição) 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 

Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Quero encaminhar contrariamente a 

esse artigo e solicito a todos os companheiros que também o façam, 
pois consideramos que é inoportuna a avaliação dessa questão neste 
momento. Além do mais, há praticamente um consenso para que seja 
derrotado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, gostaria de, 
"data venia", colocar-me favorável à emenda, mesmo com o estudo 
feito pelo nobre colega Deputado Cristiano Canêdo, mas esse 
processo já é de praxe. Então, é redundante o que se está colocando 
aqui, pois estamos cumprindo exatamente o que está na Constituição. 
V. Exa. pode ter certeza, e este Plenário também, de que fato novo 
não estamos criando nenhum. Vamos deixar bem claro que é uma 
meia dúzia que criou esse fato novo para colocar na imprensa. 

Então, estou aqui para encaminhar favoravelmente, porque, se 
estivesse na parte da tarde aqui, teria votado contra, apesar de ser 
redundante. Tivemos o 1° turno para votar favoravelmente; o 2° turno 
para votar contra ou favoravelmente; e não é agora, no apagar das 
luzes, que se vai manifestar a respeito disso. 

Na parte da tarde, infelizmente, não estava aqui, Sr. Presidente, mas 
quero explicar que não adianta jogar para a platéia. Acho que estamos 
no final de legislatura, estamos fazendo o redundante, e que, portanto, 
não era preciso fazer o estardalhaço que foi feito. 

Agora, no modo popular, aqui fica uma meia dúzia de gatos 
pingados de mocinhos e o resto como bandidos. Isso é que vem, a 
cada dia, desgastar esta Casa e fazer com que ela caia na boca da 
opinião pública como desmoralizada. Quando falamos de um 
parlamento, temos que respeitá-lo e fazer com ele cresça a cada dia. 
Além disso, mostrar à sociedade mineira que aqui há homens, 
Deputados e Deputadas sérios, que sempre fizeram o melhor para 
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Minas Gerais. É isto que temos que deixar bem claro. E não 
adianta fazer uma coisa e votar outra, como ocorreu com a emenda 
passada, Sr. Presidente. Portanto, não adianta falar contra a emenda, 
mas ir ao caixa receber. Quero ver se quem votou contra essa 
emenda, no dia 1°, quando tomar posse, vai ter a coragem de colocar, 
pelo Regimento Interno da Casa, quanto quer ganhar. Tenho certeza 
de que vai ganhar o que ganhou até hoje. Tudo que ganhei todos 
ganharam. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, estamos votando a 

redação final do projeto? 
O Sr. Presidente - Estamos votando a redação final, e houve 

entendimento entre as Lideranças para que fossem destacados os 
dois artigos que estão inseridos na redação final. 

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 3°. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Srs. 
Deputados que ocupem seus lugares para a verificação de votação e 
solicita aos Srs. Deputados que ainda não registraram a sua presença 
no painel que o façam neste momento. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, sei que não é permitido 

interromper o processo de votação, mas valeria a pena uma discussão 
a mais antes dessa votação, porque parece que não está havendo 
entendimento da Casa quanto a esse projeto. 

O Deputado Miguel Martini - Só pedimos o cumprimento dos 
acordos que foram feitos para que votássemos hoje. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos Srs. Deputados que 
ocupem os seus lugares e informa ao Deputado Miguel Martini que o 
entendimento que chegou a esta Presidência era para votação 
destacada. 

- Procede-se à verificação de votação pelo processo eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 25 Deputados. Votaram "não" 16 

Deputados, totalizando 41 votos. Está, portanto, ratificada a 
aprovação do art. 3° do parecer. Fica, portanto, aprovado o Parecer de 



Redação Final do Projeto de Lei no 1.945/2002. À sanção. 
Declarações de Voto 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, o importante é que esta 
votação ficou registrada e V. Exa. fará constar em ata o voto contrário 
de alguns Deputados, principalmente porque serão os primeiros a 
requererem o pagamento com aumento no mês de janeiro. Tenho 
certeza disso. E ressalto que os que vão requerer apostilamento são 
exatamente esses que votaram contra, porque são os que ficarão 
desempregados mais rapidamente nesta Casa. V. Exa. pode ter 
certeza, porque a verdade agora está vindo à tona e vamos ter um 
governo de verdade. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado lrani Barbosa 
que a manifestação dos Deputados é bastante livre. Cada um vota da 
forma que achar que deve votar. 

O Deputado lrani Barbosa - A minha opinião também, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Pois é. A Presidência solicita ao Deputado lrani 
Barbosa que respeite a opinião de cada um. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero apenas 
comunicar aos Deputados o motivo de ter votado contrariamente às 
duas emendas. Foi, no sentido explicitado, pela forma como foram 
encaminhadas. Esta última emenda, aprovada agora com 16 votos 
contrários, é inconstitucional. Deveria passar, no mínimo, pela 
Comissão de Justiça. Foi apresentada de última hora, no segundo 
turno das eleições, e possibilita apostilamento dos que detêm função 
pública, inclusive de agentes políticos, como Secretários e Deputados. 
Nós, do PT, temos posicionamento crítico em relação ao 
apostilamento em si, portanto esse posicionamento se mantém 
também quanto às funções apresentadas. Então, esse voto contrário 
foi porque, além do conteúdo, também a forma não permitiu que o 
projeto andasse nas comissões. 

Quanto à outra emenda, que possibilita o que a Constituição 
determina como hipótese, recebermos 75% do salário dos Deputados 
Federais, não temos posicionamento claro acerca da votação do seu 
mérito na Bancada do PT. Embora consideremos que seja 
constitucional, e nesse sentido pode ser aprovada, isso deveria ser 
feito através de projeto de lei a ser discutido nas comissões, como 
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qualquer projeto de lei, e não através de emenda de 2o turno. Por 
isso, pelo método, votamos contrariamente a ela, pela forma como foi 
apresentada. Muito obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria 
inicialmente de dizer que a minha posição foi contrária ao último 
projeto, porque entendo que temos de avançar, não só acabando com 
o apostilamento, como também com os cargos vitalícios, o que 
certamente discutiremos ano que vem, com a questão do Tribunal de 
Contas. 

Quanto à votação do art. 2°, também me posicionei contrariamente -
apesar de V. Exa. não ter registrado -, não pelo mérito, mas pela 
forma. 

Quero deixar claro que o jornal "Estado de Minas" bateu nesta Casa 
durante quatro meses, determinando que teríamos de receber 75% do 
que os Deputados Federais recebem, o que, simplesmente, esta Casa 
está cumprindo. Infelizmente, não houve tempo de se discutir isso na 
Bancada do PDT, e o Deputado Alencar da Silveira Júnior, como Líder 
da Bancada, não assinou o Acordo de Líderes. No entanto, concordo 
com o mérito da questão e com os 75%, o que não é questão de 
hipocrisia. Com relação à forma, acredito que a votação da matéria 
deveria ser feita tranqüilamente num segundo momento. E o meu voto 
é favorável aos 75%. Como já disse, o jornal "Estado de Minas" 
abordou isso o tempo todo, e esta Assembléia está simplesmente 
cumprindo o que determina as Constituições Federal e Estadual. 

Fica, portanto, registrado o meu posicionamento, e quero registrar 
também que não houve tempo na Bancada do PDT para se discutir 
tanto o art. 2° da redação final como o art. 3°. Que isso conste da ata. 
Muito obrigado. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, quero registrar o meu 
voto contrário à primeira emenda, relativa aos salários, devido à 
questão da forma, como foi colocado pelo Deputado Rogério Correia. 
Não tivemos tempo de um debate maior no PT, e existe, ainda, muita 
controvérsia e dúvida em relação à matéria. Essa, a razão do nosso 
voto contrário a essa emenda, que veio como subterfúgio, numa 
situação que desconhecíamos. 

O segundo fato - já que foi citado que poderíamos ser os primeiros a 
correr atrás de algum benefício em relação ao apostilamento - é que, 
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como funcionário público concursado do Estado de Minas Gerais, 
quero dizer de público que não buscarei esse subsídio, por se tratar 
de uma questão não somente irregular e ilegal, mas também imoral. 
Por isso, votei contrariamente. Além disso, entendo que a função 
pública do Deputado não é a mesma função pública do servidor. 
Portanto, votei contrariamente não só porque somos contrários ao 
apostilamento, mas também por entendermos que não seria dada 
como legal a função pública do Deputado, eleito pelo povo para 
legislar, fiscalizar o Executivo, enfim, para fazer outras funções que 
não as do servidor contratado ou concursado do Estado. 

O Deputado Paulo Piau - Gostaria também de me manifestar e fico 
absolutamente constrangido como membro desta Casa pelo que tem 
acontecido aqui nestes últimos tempos. 

Esta Assembléia, de fato, virou um saco de pancadas da imprensa 
escrita, falada ou televisada. Sabemos que nada sustenta a opinião 
pública. Infelizmente, esta Casa está absolutamente desmoralizada. 
Sabemos também que não é fácil ser do Legislativo, por ser um Poder 
aberto. Há pessoas que discordam dessa minha posição, mas o que 
ouvimos por aí, por intermédio da imprensa, formando, 
evidentemente, a opinião pública, é que ninguém está dando mais 
crédito a esta Casa. Lamento. 

Como Presidente da Comissão de Educação, batalhamos muito e 
compreendemos que não era o momento certo para ser votado o 
plano de carreira dos professores, já que o novo Governo chamou 
esse jogo para ele, o que considero absolutamente justo. 

Concordamos, porque é preferível um acordo com o futuro 
Governador a iniciar uma briga antes de sua posse. 

O plano de carreira é um desejo dos professores mineiros, que 
ganham mal. Mas quando um grupo de Deputados tem o privilégio de 
legislar em causa própria, o que é negado a outro segmento social, a 
revolta vai-se entranhando no seio da sociedade. Fico imaginando o 
que estarão pensando os telespectadores da TV Assembléia e o que 
pensarão os que assistirão aos jornais de amanhã. Estou muito 
preocupado com isso. 

Embora regimental - e temos de mudar o Regimento -, lamento o 
quórum de maioria simples para apreciar emendas de 2° turno. Isso 
não é justo. No ano passado, desejaram colocar num projeto meu a 
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chamada narcotaxa, no 2° turno. Se não ameaçasse fazer um 
verdadeiro escândalo, não a teriam retirado do meu projeto. Portanto, 
não é justo colocarem uma emenda dessa natureza em um projeto do 
Deputado Doutor Viana, que não tem nada a ver com o assunto, 
transformando-o em projeto hospedeiro. 

Estamos delegando poderes ao próximo Governo, para que 
racionalize, enxugue, viabilize o Estado. Mas buscamos, em sentido 
contrário, formas de aquinhoar pessoas que têm poder de voto, poder 
de decisão. Precisamos respeitar o funcionalismo público, que clama 
não apenas por aumento de salário, mas também por receber o seu 
salário em dia. Mas o Estado não é capaz de atender a essas 
demandas. Por exemplo, o pagamento do 13° salário ainda não está 
definido, os recursos ainda virão de Brasília. 

Manifesto a minha angústia, a minha tristeza pelos fatos ocorridos 
nesta Casa nos últimos tempos. Temos de mudar de postura. O 
Deputado Edson Rezende, que, infelizmente, não foi reeleito, sai 
desta Casa num momento muito triste, em que a sociedade 
demonstra descrédito pela Assembléia Legislativa. Nós, que ficaremos 
aqui, temos a chance de buscar a recuperação da sua imagem. Se 
Deus quiser, vamos buscá-la, porque esta instituição é muito 
importante. O Legislativo dá sustentação à democracia brasileira. 
Mas, da forma como os fatos estão acontecendo, não há como 
justificar a sua permanência. 

Outro dia, durante uma reunião, o Presidente de uma Comissão 
Especial perguntava por que a imprensa ainda não havia entrado no 
Tribunal de Contas. Expliquei que estamos abdicando do nosso poder 
de fiscalizar e o entregando à imprensa. Se esse for o caminho, 
poderemos fechar a Assembléia Legislativa. Será melhor do que ficar 
aqui contrariando a sociedade, que tem de ter nesta Casa a sua 
retaguarda. Durante os trabalhos da CPI do Narcotráfico, o Sr. Hélio, 
ex-Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, disse que justiça e 
polícia existem para proteger a corte. Precisamos fazer justiça. 

Sr. Presidente, votamos contra essa matéria, votamos conscientes. 
Pedimos que cada um dos parlamentares desta Casa repense a sua 
forma de comportamento. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, temos esperança de que 
milhares de mineiros estejam assistindo a esta reunião pela TV 
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Assembléia. É importante ficar claro que votamos a redação final 
e não o mérito do projeto, que já havia sido votado. Votamos o que 
está colocado na redação final e que representa o que foi votado 
anteriormente. 

Temos de deixar isso muito claro. Ouvimos vários colegas dando 
declaração de voto como se estivéssemos votando o mérito. Não é 
isso que fizemos. E se não fosse aprovada essa redação? Iria de volta 
para a comissão. O que a comissão faria? Outra redação? Mudaria o 
mérito? Claro que não. Voltaria a mesma redação para uma nova 
votação. Quero deixar claro: quem votou sim ou não, não votou o 
mérito. Apenas votou a favor ou contra a redação final. 

Com relação às palavras do Deputado Paulo Piau sobre o papel 
fiscalizador da Assembléia, esclareço que na gestão do Deputado 
Antônio Júlio criaram-se mecanismos para ampliar a atuação desta 
Casa, como por exemplo, a criação de uma nova gerência na área de 
fiscalização. 

O papel da Assembléia não é entrar em minúcias. Esse papel é do 
Tribunal de Contas. Temos de acompanhar o trabalho do Tribunal de 
Contas para uma melhor fiscalização, pois é o Tribunal que tem 
estrutura e técnicos voltados exclusivamente para análise das contas. 
Não vejo razão para a Assembléia ter uma estrutura enorme para 
esse tipo de ação. Esta Casa tem de fiscalizar, mas, obviamente, 
utilizando as estruturas institucionais hoje existentes. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Quero fazer uma correção na fala do 
nosso companheiro, brilhante Deputado Mauro Lobo. Ele disse que 
votamos só a redação final, mas não foi. Outra Presidência já abriu 
um precedente, quando aqui o Regimento foi rasgado; depois, este 
ano, outro foi aberto, quando o projeto do Deputado lvair Nogueira, 
em redação final, foi modificado. 

Hoje também, por Acordo de Lideres, foram destacados dois artigos, 
e o mérito foi votado, sim. Votamos contrariamente ao art. 2°, pela 
forma; e ao art. 3°, por entender que é indevido, inoportuno. 

Havia o Acordo de Lideres em que se destacariam os dois artigos, e 
o art. 3° seria derrotado, mas não o foi. V. Exa. deu uma declaração à 
mídia dizendo que, se o artigo não fosse derrotado, solicitaria ao 
Governador que o vetasse. Então, apelamos a V. Exa. e também ao 
Líder do PSDB, para que esse art. 3° seja vetado. 
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Com relação ao que disse o Deputado Paulo Piau, concordo em 

parte. Acredito que já estamos avançando, há uma evolução nesse 
processo de busca da transparência. Certamente, num passado não 
tão distante, essas duas emendas teriam passado sem a menor 
discussão, pressão ou destaque. Dessa forma, já conseguimos que 16 
Deputados votassem contrariamente: na primeira, tivemos 6 ou 7 e, 
na segunda, 16 Deputados. 

A democracia é um processo. Não adianta acelerar, pois corremos o 
risco de cair para outro lado mais difícil e perigoso: a ditadura. A 
democracia supõe liberdade, e a liberdade supõe consciência. O mais 
importante é que há uma vontade de resgatar a força do Poder 
Legislativo, um Poder que defenda verdadeiramente os interesses dos 
servidores. 

Temos de chamar atenção para a questão do apostilamento dos 
servidores públicos. No início da próxima legislatura, esta Casa 
deverá se debruçar sobre essa questão, discutir se deve ou não haver 
o apostilamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado João Leite - Tivemos oportunidade, por delegação do 
Líder da minha bancada, Deputado Miguel Martini, de participar da 
reunião de Líderes que definiu a pauta de votação. Votamos vários 
projetos que foram objeto de acordo nessa pauta. Um dos projetos 
que havia sido discutido e não estava na pauta era justamente esse 
do Deputado Doutor Viana, que tratava dos créditos da MinasCaixa. 

Na pauta de votação da manhã, não havia projeto que não tivesse 
sido discutido na reunião do Colégio de Líderes. O projeto do 
Deputado Doutor Viana estava na pauta com uma emenda já discutida 
em 1 o e 2° turnos nas comissões. O que nos causou espanto foi 
vermos aprovadas, além dessa emenda já discutida, duas outras 
emendas, que não passaram pela discussão nas comissões no 1 o ou 
no 2° turno. 

Tive oportunidade de ver o documento de apresentação das duas 
emendas, e o Líder do rneu partido não assinou o acordo para 
apresentação dessas emendas. O Deputado Miguel Martini não tinha 
conhecimento e, portanto, não poderia informar à Bancada do PSB 
que existiam mais duas emendas nem qual seria o teor delas. 

Entendemos que a democracia exige um rito, demanda tempo, 
transparência; deve-se discutir as coisas. Alguns não gostam. Querem 
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ganhar no grito, impondo, apresentando emenda de último 
momento, de 2° turno. É bom que todos os que estejam nos vendo em 
Minas Gerais tenham conhecimento de que é assim que deve 
acontecer na democracia. Uma emenda é apresentada, discutida nas 
comissões, e os segmentos da sociedade que têm interesse no tema 
podem ser ouvidos em audiência pública. Mas aqueles que têm 
dificuldade com a democracia querem resolver tudo no grito. 

Alguns podem até estar de acordo com o conteúdo, mas não estão 
de acordo com a forma. Democracia também pressupõe que a minoria 
deve ter direito à fala, à expressão. É isso que fizemos. Às vezes, 
alguns querem calar a voz da minoria no grito. Historicamente, não dá 
certo. Temos uma Declaração Universal dos Direitos do Homem que 
diz que todo cidadão tem direito de se manifestar. Ninguém vai 
impedir a manifestação de ninguém nem que uma pessoa fale. 

Votamos, recentemente, um código de ética. Não é possível 
convivermos na Assembléia com gritos, berros, ameaças, parecendo 
que vai acontecer uma agressão no Plenário. Não vai e não pode 
acontecer. Democracia não é isso. 

Não tenho a honra, mas gostaria de ser servidor público estadual ou 
municipal, mas não o sou. Portanto, não serei beneficiado por esse 
apostilamento proposto em 2° turno, sem termos tido a oportunidade 
de discuti-lo. 

Por isso, votamos contrariamente, mesmo sabendo que, de acordo 
com o Regimento Interno, na redação final não se permite a discussão 
do mérito da proposição. Não tivemos a oportunidade de nos 
manifestar porque não nos foi dada liberdade de conhecer a matéria 
que seria votada. A matéria que estava na pauta da Assembléia 
Legislativa não previa a votação dessas duas emendas. 

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, o PTB, que se encontra 
presente, principalmente para votar o Projeto de Lei no 2.437, abre 
mão da declaração de voto para que possamos colocar logo na pauta 
esse projeto, tão importante para Minas Gerais. 

2a Fase 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - 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. Presidente 
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O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência 

informa ao Plenário que fez retirar da pauta da presente reunião os 
Projetos de Lei nos 902/2000, 1.470 e 1.562/2001, 1.746, 1.755 e 
1.945/2002, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela 
manhã. 

ACORDO DE lÍDERES 
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acorda que seja 

retirado da pauta da presente reunião o Projeto de Lei no 2.445/2002. 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência acolhe o acordo. 
Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 

2.437/2002, do Governador do Estado, que concede aos servidores 
administrativos da Secretaria da Saúde o Adicional da Gestão SUS e 
dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira opinaram por sua aprovação. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração 
Pública, que opina pela aprovação da Emenda no 2 e pela rejeição da 
Emenda n° 1. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Em primeiro lugar, quero 
cumprimentar a Comissão pela agilidade com que apreciou as 
emendas apresentadas na última reunião em que esse projeto esteve 
na pauta. É um projeto extremamente importante, extremamente 
social e vai beneficiar aproximadamente 3.680 funcionários da 
Secretaria da Saúde, principalmente os mais humildes, como 
auxiliares e motoristas. 

Esse projeto está sendo colocado em votação em 1 o turno, e já 
estamos praticamente com o tempo esgotado. Será necessário um 
esforço muito grande da Assembléia, dos próprios Deputados para 
que amanhã já possamos apreciar esse projeto, em 2° turno, na 
Comissão e para que ele volte, em tempo hábil, para ser votado, em 
2° turno, nesta legislatura. Isso é fundamental. Se não votarmos em 2° 
turno, não vai adiantar nada; o projeto será arquivado, e os 
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funcionários não vão poder receber esse adicional de 30%. 

Faço um apelo para que a Comissão aprecie e publique esse projeto 
amanhã cedo. Caso seja necessário, estaremos presentes na quinta-
feira ou na sexta-feira para votá-lo em 2° turno. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, vai ser votado o projeto, 

salvo a Emenda no 2? 
O Sr. Presidente - Salvo as Emendas n°s 1 e 2. 
O Deputado Miguel Martini - Solicito a leitura das Emendas n°s 1 e 

2. O PSB vai votar favoravelmente a esse projeto. 
O Sr. Presidente - Em votação o projeto, salvo emendas. Os 

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura das Emendas n's 1 e 2. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)- (- Lê as Emendas n°s 
1 e 2, publicadas na edição de 5/12/2002.) 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 2. O Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico e solicita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se á verificação de votação pelo processo eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados. Votaram "não" 36 

Deputados, totalizando 39 votos. Está, portanto, rejeitada a Emenda 
no 2, e está retificado o resultado da votação. Em votação, a Emenda 
n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto 
de Lei no 2.437/2002. À Comissão de Administração Pública. 

Declarações de Voto 
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, há um ano o Sind-

Saúde vem lutando para recompor, em termos de justiça, o setor 
administrativo dessa área. Já votamos um projeto anteriormente, mas 
houve um veto do Governador. É importante que amanhã aprovemos 
esse projeto na Comissão de Administração Pública, para colocá-lo 
em votação em 2° turno, no máximo até quinta-feira, e para que o 
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aprovemos definitivamente. É necessário que o setor 
administrativo, tão importante na Secretaria da Saúde, com salários 
corroídos há tantos anos pela inflação e pela falta de recomposição, 
receba justiça desta Casa no final da legislatura. Que se faça justiça a 
esses quase 4 mil servidores' Trinta por cento ainda ficam muito 
aquém do que eles merecem, mas já melhoram um pouco. É 
necessário agilizar, junto à Comissão de Administração Pública, e logo 
colocar o projeto em votação por este Plenário. 

O Deputado Arlen Santiago - É importante ressaltar a justeza desse 
reajuste para os funcionários administrativos da Secretaria da Saúde, 
que têm ficado esquecidos e marginalizados. É pequeno, no entanto é 
o reajuste possível. E foi exatamente para corrigir essa injustiça que o 
PTB se fez presente nesta noite, com seus nove Deputados, para 
votar favoravelmente. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Solicito a V. Ex a. que faça constar 
nos anais desta Casa que meu voto seria favorável. Mas, por um 
equívoco, que V. Exa. pôde constatar ao ver que me levantei 
imediatamente, intentando retificar o meu voto relativo à Emenda n° 1, 
pois sou funcionária pública e sei das dificuldades salariais que esses 
servidores estão atravessando, meu voto foi contra a Emenda n° 1. 
Portanto, gostaria que meu voto fosse retificado em ata. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Votamos favoravelmente à 
aprovação do projeto e ficamos tristes por ele estar chegando apenas 
neste momento; já deveríamos tê-lo votado há muito tempo. Tive a 
oportunidade de propor, com o Deputado Cristiano Canêdo, emenda 
ao Projeto de Lei no 1.761, do Governador do Estado. Ou seja, à 
época em que todos os outros servidores da saúde receberam, 
apresentamos essa emenda, que o Plenário aprovou em dois turnos, 
mas acabou sendo vetada. Mas felizmente, o Governador, verificando 
o engano que havia cometido ao vetá-la, remeteu projeto a esta Casa, 
fazendo justiça aos servidores administrativos da Secretaria da 
Saúde. 

Portanto, queremos dizer que não só votamos favoravelmente, como 
fomos o autor da emenda ao Projeto de Lei no 1.761. E achamos 
viável que esse projeto seja encaminhado imediatamente à Comissão 
de Administração Pública, para o parecer de 2° turno, para que 
possamos aprová-lo ainda antes do encerramento. V. Exa., como 
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Presidente deste Poder, pode perfeitamente agilizar, com o 
Presidente da Comissão de Administração Pública, para que os 
servidores da Secretaria da Saúde tenham um Natal e um Ano Novo 
com mais esperança e dignidade, já que isso representa 30% de 
gratificação em seus salários. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Faço uso da palavra neste 
momento não só para deixar claro o voto do PDT, mas, acima de tudo, 
para parabenizar o Deputado Carlos Pimenta por sua atenção na hora 
da votação. O ilustre Deputado Carlos Pimenta, que trabalhou e 
trabalha na área de saúde, de que entende muito bem, lembrou-se 
apropriadamente de pedir a vigência na data de sua publicação, não 
esperando os 90 dias. Como Líder do PDT, quero deixar claro que, no 
Colégio de Líderes, pediremos o apoio de todos para que possamos 
votar esse projeto neste ano. Repito que temos um Deputado do PDT 
que se mostrou atento e, acima de tudo, mostrou a sua garra e sua 
luta pelos funcionários. O Deputado Carlos Pimenta está de parabéns, 
assim como todos vocês. Continuem lutando. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição no 93/2002, do Deputado Márcio Cunha, que altera o 
art. 84 "caput", e o § 2° do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (Propõe o tombamento e a declaração da serra da 
Canastra e da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco como 
monumentos naturais). A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, que, nos 
termos da Decisão Normativa da Presidência no 7, não há quórum 
para votação de proposta de emenda à Constituição, mas há para a 
apreciação das demais matérias constantes na pauta. Discussão, em 
2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 68/2001, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias {Integra ao Sistema Estadual 
de Ensino a UEMG, a UNIMONTES e outras instituições de ensino 
superior existentes na data da promulgação da Constituição do 
Estado). A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na 
forma do vencido em 1° turno. Em discussão, a proposta. Com a 
palavra, para discutir, o Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende* - Gostaria de iniciar uma discussão 
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sobre essa proposta de emenda à Constituição, meu caro amigo, 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Ação Social. Quero falar do nosso estudo sobre o 
Sistema Estadual de Ensino do Estado de Minas Gerais. A proposta 
do ilustre Deputado diz, no seu art. 1°, que fica acrescida ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias o seguinte: "integram o 
Sistema Estadual de Ensino a Universidade do Estado de Minas 
Gerais - UEMG - a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES -, e as fundações educacionais de ensino superior 
criadas ou autorizadas por lei estadual ou municipal existentes na data 
da promulgação da Constituição do Estado". Acontece, Srs. 
Deputados, que, na nossa avaliação, essa proposta é inconstitucional 
e até inócua, porque a LDB define o que é sistema federal de ensino e 
o que são sistemas estaduais de ensino. Ela deixa muito claro isso. 
Também uma manifestação do Conselho Estadual de Educação, 
quando avalia a questão das fundações educacionais criadas pelo 
Estado de Minas Gerais, em virtude das disposições transitórias da 
Constituição Estadual no que tange à questão da absorção das 
fundações, dá um parecer que coincide com a Lei de Diretrizes e 
Bases. O sistema federal de ensino compreende o quê? As 
instituições de ensino mantidas pela União; as instituições de 
educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os 
órgãos federais de educação. O inciso 11 desse artigo diz que, nas 
instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa 
privada, estão incluídas essas fundações de direito privado. Então, 
elas pertencem ao sistema federal de ensino e não ao sistema 
estadual, ou melhor, aos sistemas de ensino dos Estados. O art. 17 da 
LDB diz, com clareza , que os sistemas de ensino dos Estados e do 
Distrito Federal compreendem as instituições de ensino mantidas, 
respectivamente, pelo poder público estadual e pelo Distrito Federal e 
as instituições de educação superior mantidas pelo poder público 
municipal. Estas pertencem ao sistema estadual. Pertencem também 
aos sistemas de ensino do Estado as instituições de ensino 
fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Estou 
falando das instituições de ensino fundamental e médio. As privadas 
pertencem ao sistema estadual de ensino. E, por último, pertencem 
também aos sistemas estaduais de ensino os órgãos de educação 
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estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Esse art. 17 
trata também do Distrito Federal. 

Seguindo esse raciocínio, com relação às fundações educacionais, 
em março de 1990, o Conselho Estadual de Educação manifestou-se 
da seguinte forma: (-Lê:) 

"As fundações educacionais de ensino superior do Estado de Minas 
Gerais foram criadas por leis específicas, como entidades oficiais de 
direito privado." 

Se são de direito privado, estão constituídas, representadas e 
apontadas como instituições de educação criadas e mantidas pela 
iniciativa privada. 

E mais ainda: o Supremo Tribunal Federal, no dia 12 de junho deste 
ano, no Aditamento no 113.281/PGR, defendeu que seja tão-somente 
declarada a inconstitucionalidade da expressão "permanecendo sob 
supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação". Isso 
significa que essas fundações de direito privado são declaradas 
inconstitucionais, se permanecerem sob supervisão pedagógica do 
Conselho Estadual de Educação. 

Portanto, essa proposta de emenda à Constituição do ilustre 
Deputado Dalmo Ribeiro padece de vício de inconstitucionalidade, já 
que a Lei de Diretrizes e Bases define quais são as escolas que vão 
fazer parte dos sistemas de ensino estaduais e do sistema federal. 
Esse é o nosso entendimento, considerando a posição do Supremo 
Tribunal, que corrobora o que diz a Lei de Diretrizes e Bases. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a proposição, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
ouvi atentamente a manifestação do ilustre Deputado Edson Rezende. 
Tenho por V. Exa., como membro da Comissão de Saúde e como 
exemplar Deputado desta Casa, o maior respeito, a maior 
consideração; porém, "data maxima venia", suas argumentações 
estão equivocadas. A primeira, porque diz que essa proposta de 
emenda à Constituição é inócua; a segunda, porque manifesta sua 
inconstitucionalidade. Quanto à inconstitucionalidade, ilustre Deputado 
Edson Rezende, devo lembrar a V. Exa. que essa proposta visa a 
inserir na Carta dos mineiros a garantia e a soberania do processo de 
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educação em Minas Gerais. Então, em nenhum momento, vejo 
inconstitucionalidade, já que a nossa Constituição ainda assegura o 
sistema de ensino das fundações estaduais e, particularmente, 
daquelas agregadas à UNI MONTES e à UEMG. 

Com relação ao segundo pilar, a inocuidade da prooposição, ela, 
desde setembro de 2001, está tramitando nesta Casa. Particularmente 
preocupados com a ação de inconstitucionalidade que está tramitando 
no Supremo Tribunal Federal, a qual V. Exa. citou, ouvimos e 
apresentamos as razões apenas em liminar. Não temos ainda o mérito 
de uma ação já decidida pelo próprio Supremo Tribunal. Quando V. 
Exa. se manifesta dizendo ser inócua, digo que me preocupei muito, 
sim, pela permanência, pela soberania do sistema educacional 
agregado ao Estado de Minas Gerais. Essas razões, Srs. Deputados, 
já as ouvimos através de todos os Diretores, dos Reitores das 
universidades, das escolas superiores de Minas Gerais, quando 
apresentaram a esta Casa uma manifestação da importância dessa 
proposta de emenda à Constituição. Não queremos que o ensino saia 
da esfera de Minas Gerais, por isso é que já vamos buscar, por meio 
dessa proposta de emenda à Constituição, a garantia, a autonomia, 
dentro da Constituição mineira. 

Temos conhecimento de que no Conselho de Educação hoje 
tramitam cerca de 2.000 a 2.500 feitos por semestre. Já em Brasília, 
na esfera federal, temos conhecimento de 30 mil a 35 mil. Então, essa 
medida, essa preocupação foi uma cautela, uma garantia da 
soberania do sistema de educação para Minas Gerais. 

Gostaria muito que V. Exas. avaliassem essa proposta, que vem, 
com certeza, garantir que as fundações, que a UEMG, que a 
UNIMONTES tenham o seu prosseguimento através do próprio 
Estado. Sabemos da LDB, que vem coordenar todo o sistema de 
educação, mas a nossa preocupação, ainda, através dessa proposta, 
é que a soberania de Minas permaneça através das fundações, da 
UEMG, da UNI MONTES, mantidas pela Carta dos mineiros. 

Em nenhum momento, tanto no 2° turno como na redação final, foi 
manifestada a sua inconstitucionalidade. 

Quero manifestar o que o ilustre relator, Deputado Paulo Piau, 
manifestou: "Cumpre ressaltar que a própria Lei Federal n° 9394, Lei 
de Diretrizes de Bases da Educação, em seu art. 17, estabelece esse 
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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. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da proposta de 
emenda à Constituição na forma do vencido em 1 o turno, cuja redação 
é a seguinte: "Integra o sistema estadual de ensino a Universidade do 
Estado de Minas Gerais, a Universidade do Estado de Montes Claros 
e as fundações educacionais de ensino superior criadas ou 
autorizadas por lei estadual ou municipal existente na data da 
promulgação da Constituição do Estado". 

Em nenhum momento estamos buscando condição federal, estamos 
buscando as condições estadual e municipal, razão pela qual, Sr. 
Presidente, verificamos a importância dessa proposta de emenda à 
Constituição para que seja mantido o próprio sistema, pela soberania 
de Minas, garantindo, assim, a qualidade de ensino a todos os 
mineiros. 

Por isso, peço-lhes, neste momento, que assinalem, que garantam a 
qualidade do ensino superior de Minas Gerais, inserindo na Carta 
mineira a Proposta de Emenda à Constituição no 68, que é a garantia 
para todas as instituições superiores de nosso Estado. Tenho a 
certeza de que somente assim ficaremos livres das discussões 
havidas em Brasília, tendo na nossa Constituição a garantia e a 
segurança maior do ensino e a qualidade do que Minas produz. 

Assim, peço que todos me acompanhem, votando favoravelmente a 
essa proposta para o ensino superior de Minas Gerais. Obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, gostaria de solicitar o 

encerramento dos trabalhos, tendo em vista que, para ser votada a 
emenda, é preciso ter 48 Deputados em Plenário, e não existem nem 
30. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Olinto 
Godinho que não estamos em processo de votação, mas apenas na 
fase de discussões. Para discussão, o quórum é de 26 Deputados, o 
que temos neste momento, portanto, há quórum para continuarmos os 
nossos trabalhos. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, "data venia", 
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apesar da importância do projeto, da importância da discussão, o 
orador sente a necessiade da presença de mais parlamentares no 
Plenário. Já tivemos dois Deputados discutindo, já tivemos Deputado 
favorável, Deputado contra, mas outros companheiros também 
deveriam acompanhar essa discussão e a explanação desses 
oradores, já que o assunto é importante. Temos alguns companheiros 
ligados à educação que gostariam de discuti-lo. Falo assim porque 
esse é também o pensamento de outros colegas e algumas dúvidas 
ainda teriam de ser tiradas. 

Neste momento, quando temos 16 Deputados em Plenário, Sr. 
Presidente, está na hora de encerrar esta reunião, justamente pela 
importância da discussão. Por isso, peço a V. Exa., com a liberdade 
que tenho com o orador, que deixe para amanhã. Que seja adiado o 
tempo do nosso orador para amanhã, já que teremos quórum absoluto 
para votação. É o pedido que faço agora a V. Exa. e também ao 
orador, Deputado Márcio Kangussu. É importante que seu 
pronunciamento seja acompanhado por todo o colegiado desta Casa. 
Não temos nem 15 Deputados em Plenário. Temos outros 
companheiros da Comissão de Educação que estão atentos a esse 
projeto, que querem acompanhá-lo, então, este apelo é importante. 
Ou caso contrário, que os Deputados adentrem este Plenário, mas 
posso garantir a V. Exa. que já não temos Deputados fora. É o pedido 
que faço. 

Aproveitando a questão de ordem, gostaria também que V. Exa. 
fizesse constar nos anais desta Casa os parabéns deste Deputado do 
PDT e, tenho a certeza, de toda a Assembléia Legislativa, à revista 
"Encontro Importante" e ao seu Diretor-Geral-Editor Paulo César de 
Oliveira, que comemorou na noite de ontem a conquista de um título 
importante: o de Veículo do Ano 2002 - Mídia Impressa, a mais 
importante premiação do setor, concedida pela Associação Mineira de 
Propaganda. 

Quero lembrar que foi arrojada a iniciativa de Paulo César, há quase 
um ano, quando lançou esta revista, levando o jeito mineiro para todo 
o Brasil, já que a revista tem circulação nacional. E, quando ganha um 
prêmio dessa natureza, repito, a mais importante premiação no setor, 
nós, do PDT, este Deputado e esta Casa temos de parabenizá-lo pela 
qualidade de impressão, pelo trabalho de seus repórteres. A edição 
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desta revista é exemplo para todo empresário do setor, para que 
invista no mercado em Minas Gerais. Acreditar em Minas é fazer o 
que Paulo César de Oliveira fez lançando a revista "Encontro 
Importante". 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Márcio 
Kangussu. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 
primeiro lugar gostaria de parabenizar o Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
pela brilhante iniciativa de tentar acrescentar à Constituição do Estado 
de Minas Gerais o art. no 1, que integra ao sistema estadual de ensino 
a nossa UEMG, a UNIMONTES e as fundações educacionais de 
ensino superior criadas ou autorizadas pelas leis estadual ou 
municipal, existentes na data da promulgação da Constituição do 
Estado. 

Pretende essa proposição inserir na Carta mineira dispositivo que 
garante a presença das nossas fundações de ensino superior no 
ãmbito do sistema estadual mineiro. 

Notadamente nesse momento em que o Governo Federal agride 
Minas Gerais, com questionamentos ao Supremo Tribunal Federal, 
torna-se imprescindível uma demonstração de indignação, traduzida 
em reação efetiva, por meio da criação de um instrumento legal que 
assegure a continuidade do vínculo das fundações de ensino superior 
existentes em Minas Gerais ao sistema estadual. 

Acompanharam o Deputado Dalmo Ribeiro 27 nobres 
parlamentares. 

A importãncia dessa emenda reside em seu objetivo de acrescentar 
dispositivo à Constituição do Estado, estabelecendo que integrem o 
sistema estadual de ensino as universidades estaduais - UEMG e 
UNIMONTES -, bem como as fundações educacionais de ensino 
superior criadas ou autorizadas por lei estadual ou municipal 
existentes na data de promulgação da Carta Estadual. A medida visa 
a assegurar que as referidas instituições permaneçam vinculadas ao 
sistema estadual de ensino e, conseqüentemente, sob a supervisão 
pedagógica do Conselho Estadual de Educação. 

A proposta foi motivada pelo recente questionamento da 
Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, por 
meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2501/5, em face dos 
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arts. 81 e 82 da Constituição do Estado. O art. 81 determina a 
criação da Universidade do Estado de Minas Gerais, estabelecendo 
os prazos e condições de sua instalação. O art. 82 regula a situação 
das fundações educacionais instituídas pelo poder público e 
transforma a Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior em 
Universidade Estadual de Montes Claros. 

Questão de Ordem 
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que 

encerre a reunião, por não haver quórum nem para que possamos 
discutir essa importante proposta de emenda à Constituição do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência 

verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos 
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para as 
reuniões extraordinárias de amanhã, dia 18, 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 ordem do dia já anunciada. Levanta-se a 
reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 488 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às quinze horas do dia dezessete de dezembro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, 
Amilcar Martins e Dalmo Ribeiro Silva. 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 matéria 
constante na pauta e a se discutirem e votarem proposições da 
Comissão. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, 
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei no 
2.381/2002, no 2° turno (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 
1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
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pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei n°s 2.381/2002, no 
2° turno (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), que conclui pela 
aprovação da matéria na forma do vencido no 1 o turno; e 2.202/2002, 
no 1 o turno (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada), que conclui 
pela aprovação da matéria com a Emenda no 1, apresentada pelo 
relator. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, 
cada um por sua vez, o Projeto de Lei n° 2.259/2002 (relator: 
Deputado João Pinto Ribeiro), e o Requerimento no 3.610/2002, do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. Passa-se à 3• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. São aprovadas as redações finais dos Projetos de Lei nos 
2.147, 2.262, 2.303, 2.358, 2.377 e 2.278/2002. 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, 18 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau, Presidente -José Henrique -João Pinto Ribeiro. 
ATA DA 105• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às vinte horas do dia dezessete de dezembro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Antônio Carlos Andrada, Dilzon Melo, Eduardo Brandão, 
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 Dilzon Melo, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se 
à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 
2° turno, do Projeto de Lei no 1.974/2002 na forma do vencido no 1° 
turno com as Emendas de n°s 1 a 5, apresentadas (relator: Deputado 
Luiz Fernado Faria) ; e pela aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de 
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Lei Complementares n°S 54/2002 com as Emendas n°s 1 a 4, da 
Comissão de Constituição e Justiça e com as Emendas de nos 5 a 9, 
da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Antônio 
Andrada) e 55/2002 com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Andrada). Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Dilzon Melo - Luiz 

Fernando Faria - lvair Nogueira. 
ATA DA 1298 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de dezembro de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Leite, Bené Guedes e Maria Olívia (substituindo este à Deputada Elbe 
Brandão, por indicação da Liderança do PSDB), 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 Bené Guedes, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios 
dos Srs. José Aluísio Neves da Silva, Juiz da Vara Criminal, da 
Infância e Juventude da Comarca de Conselheiro Lafaiete, 
encaminhando resposta ao pedido do preso Ronaldo Antônio da Silva; 
Maria do Carmo Lara Perpétuo, Presidente do PT-MG, solicitando 
providências cabíveis ao pedido do Vereador Turíbio Alves, de 
Córrego do Bonfim; da Comissão de Direitos Humanos da 
Arquidiocese de Uberaba solicitando providências cabíveis sobre o 
crime imputado ao Sr. Manoel Florêncio da Silva Filho, já falecido, 
ocorrido na cadeia pública de Uberaba; cartão da Vereadora Neila 
Batista, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, desejando aos 
membros da Comissão um feliz Natal e um próspero Ano-Novo; 
convite aos membros da Comissão da Coordenação Municipal de 
Direitos Humanos aos membros da Comissão para participarem do 
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Seminário Direitos Humanos em Belo Horizonte - 54 Anos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a realizar-se nos dias 1 O 
e 11/12/2002; convite do Conselho Regional de Assistência Social -
CRAS - aos membros da Comissão para participarem da reunião de 
encerramento dos trabalhos do ano 2002; convite do Governo de 
Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado da Justiça 
e de Direitos Humanos e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de Minas Gerais - SEBRAE - MG -, para a confraternização 
dos "Três Anos Perspectiva-Referência de Futuro", a realizar-se no dia 
16/12/2002. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento no 
3.605/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos da Comissão na 14a Legislatura. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2002. 
João Leite, Presidente- Bené Guedes- Maria Olivia. 

ATA DA 104a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas do dia dezoito de dezembro de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, João 
Pinto Ribeiro e José Henrique, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado 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 se discutirem e votarem proposições da comissão. Passa-se à 3a 
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a discussão e a votação, é 
aprovada a Redação Final do Projeto de Lei no 1 .984/2002, do 
Deputado Eduardo Brandão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos desta Comissão na 14a 
Legislatura. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro 2002. 
Paulo Piau, Presidente- João Pinto Ribeiro- José Henrique. 
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ATA DA 59• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
, REDAÇÃO 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de 

dezembro de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Agostinho Patrús, Djalma Diniz e lvair Nogueira 
(substituindo os dois últimos aos Deputados Amilcar Martins e Dimas 
Rodrigues, por indicação das Lideranças do PSDB e do PMDB, 
respectivamente), membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Eduardo Brandão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Agostinho Patrús, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, 
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 Djalma Diniz os Projetos 
de Lei n°s 1.755/2001, 2. 186, 2.232, 2.264 e 2.311/2002 e ao 
Deputado Eduardo Brandão os Projetos de Lei n°s 2.413, 2.415 e 
2.416/2002. Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei n°s 1.755/2001 e 2.186/2002 (relator: Deputado Djalma Diniz). 
Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva da 
Comissão. Após discussão e votação, são aprovados os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 2.232, 2.264 e 2.311/2002 
(relator: Deputado Djalma Diniz) e 2.4 13, 2.415 e 2.416/2002 (relator: 
Deputado lvair Nogueira). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2002. 
Agostinho Patrús, Presidente - Márcio Cunha - Elaine Matozinhos -

Doutor Viana - Aílton Vilela. 
ATA DA 70" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de dezembro de 
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dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Agostinho Patrús, Elaine Matozinhos e Márcio Cunha 
(substiuindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, por indicação da 
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Agostinho Patrús, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e distribui à Deputada Elaine Matozinhos 
a Proposta de Emenda à Constituição no 68/2001 e os Projetos de Lei 
n°s 902 e 1.157/2000, 1.470 e 1.562/2001 e ao Deputado Márcio 
Cunha, os Projetos de Lei nos 1.877 e 1.901/2001, 2.189, 2.381 e 
2.463/2002. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os 
Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição 
no 68/2001 e dos Projetos de Lei n°S 902 e 1.157/2000, 1.470 e 
1.562/2001 (relatora: Deputada Elaine Matozinhos), 1.877 e 
1.901/2001, 2.189, 2.381 e 2.463/2002 (relator: Deputado Márcio 
Cunha). A Presidência suspende a reunião até que as matérias sejam 
apreciadas em Plenário. Às 15h30min, são reabertos os trabalhos 
com a presença dos Deputados Elaine Matozinhos, Aílton Vilela e 
Doutor Viana (substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada 
Comissão. A Presidente, Deputada Elaine Matozinhos, distribui ao 
Deputado Aílton Vilela os Projetos de Lei Complementar n°s 22/2000, 
54 e 55/2002, os Projetos de Lei nos 54, 199, 324 e 601/99, 984/2000, 
1.487, 1.557, 1.591 e 1665/2001 e ao Deputado Doutor Viana os 
Projetos de Lei n°S 1.717, 1.793, 1.830, 1.863, 1.897, 1.952, 1.953 e 
1.962/2002. 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. Submetidos a discussão e a votação, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
Complementar n°S 22/2000, 54 e 55/2002, dos Projetos de Lei n°s 54, 
199, 324 e 601/99, 984/2000, 1.487, 1.557, 1.591 e 1665/2001 
(relator: Deputado Aílton Vilela), 1.717, 1.793 1.830, 1.863, 1.897, 
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1.952, 1.953 e 1.962/2002 (relator: Deputado Doutor Viana). 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária a ser realizada logo mais, às 20 horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2002. 
Amilcar Martins, Presidente - Elaine Matozinhos- Márcio Kangussu. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 

2212000 
Acrescenta parágrafos ao art. 108 da Lei no 869, de 5 de julho de 

1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - O art. 108 da Lei n" 869, de 5 de julho de 1952, fica 

acrescido dos seguintes § § 1 O, 11 e 12: 
"Art. 108- ( ... ) 
§ 1 O - Ao servidor público que requerer aposentadoria serão 

oferecidos cursos, seminários, terapias e treinamentos preparatórios 
ministrados por psicólogos, médicos e fisioterapeutas, que terão como 
objetivo: 

I - a preparação psicológica do servidor; 
11 - a orientação ao servidor sobre os cuidados com a qualidade de 

vida, a alimentação e a saúde; 
111 - a orientação ao servidor sobre a ordem física, a prática de 

esportes e tratamentos fisioterápicos. 
§ 11 - É facultada a participação do servidor público aposentado na 

formulação, acompanhamento e avaliação dos cursos, seminários e 
treinamentos previstos no § 1 O deste artigo. 

§ 12- Durante o processo de sua preparação para a aposentadoria, 
será incentivada a participação do servidor em atividades destinadas à 
transmissão de informações e da experiência adquirida aos servidores 
mais jovens, como meio de promover a contínua otimização do 
serviço público.". 

Art. 2" - A concessão dos benefícios a que se refere esta lei fica 
condicionada à consignação das dotações correspondentes no 



Orçamento do Estado. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 
54/2002 

Cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -
FEPDC - e o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam criados, na estrutura organizacional do Ministério 

Público, o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -
FEPDC -, previsto na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 
1990, e o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa 
do Consumidor. 

Art. 2o - O FEPDC tem por objetivo financiar ações para o 
cumprimento dos objetivos da Política Estadual de Relações de 
Consumo, de forma a reparar danos causados ao consumidor. 

Parágrafo único - Os recursos arrecadados pelo FEPDC serão 
aplicados na recuperação de bens, na promoção de eventos 
educativos e científicos e na edição de material informativo 
especificamente relacionado com a natureza da infração ou do dano 
causado, bem como na modernização administrativa dos órgãos 
públicos responsáveis pela execução das políticas relativas a relações 
de consumo. 

Art. 3°- O FEPDC, de natureza e individuação contábeis e prazo de 
duração indeterminado, é constituído dos seguintes recursos: 

I - indenizações e multas decorrentes de decisões judiciais em 
ações civis públicas relativas ao direito do consumidor, com 
condenações a pagamento em dinheiro; 

11 - valores provenientes das multas aplicadas pelo Programa 
Estadual de Proteção ao Consumidor- PROCON-MG -, na forma do 
art. 57 da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, e do 
Decreto Federal no 2.181, de 20 de março de 1997; 

111- valores oriundos de termos de ajustamento de conduta firmados 
no âmbito das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do 
Estado de Minas Gerais; 

IV- rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras; 
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V -doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a 

ser destinados por pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira; 
VI -dotação consignada anualmente no orçamento do Estado; 
Vil - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades 

públicas; 
VIII- produto de incentivos fiscais instituídos em favor da proteção e 

da defesa do consumidor; 
IX - recursos provenientes do Conselho Nacional de Defesa do 

Consumidor; 
X - recursos provenientes do Conselho Federal Gestor do Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos; 
XI -recursos de qualquer origem, desde que não onerosos. 
Parágrafo único - As disponibilidades financeiras apuradas em 

balanço anual serão transferidas para o exercício seguinte. 
Art. 4°- Poderão ser beneficiários do FEPDC, para os fins previstos 

no parágrafo único do art. 2° desta lei: 
I - o órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta, 

estadual ou municipal, responsável por elaborar, criar, implantar ou 
executar projeto ou programa de recuperação, reconstituição, 
restauração, proteção ou defesa de bem ou direito difuso; 

11 - o projeto ou programa de recuperação, reconstituição, 
restauração, proteção ou defesa de bem ou direito difuso 
desenvolvido por entidade não governamental sem fins lucrativos, 
legalmente constituída nos termos da lei civil pelo menos um ano 
antes, que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao 
consumidor; 

111 - o PROCON-MG, mediante apresentação de orçamento 
operacional para custeio de suas atividades. 

Art. 5° - O Conselho criado por esta lei é o órgão gestor do FEPDC 
e tem entre outras, as seguintes incumbências: 

I - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no 
orçamento do Fundo, antes de sua aplicação; 

11 - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa, 
acompanhar sua execução e a aplicação das disponibilidades de 
caixa; 

111 - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico de 
projeto ou atividade beneficiada com recursos do Fundo. 



Art. 6° - O Conselho Gestor do FEPDC, integrado por nove 
membros, tem a seguinte composição: 

I -três membros indicados pelo Procurador-Geral de Justiça; 
li- o Secretário-Executivo do PROCON-MG; 
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111 - um Promotor de Justiça da Promotoria de Defesa do 
Consumidor; 

IV - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 
Minas Gerais - OAB-MG -; 

V - três membros indicados por entidades privadas de defesa do 
consumidor constituídas nos termos da lei civil pelo menos um ano 
antes da indicação. 

Parágrafo único - O Ministério Público fixará o procedimento de 
escolha dos membros a que se refere o inciso V, assegurada a ampla 
participação das entidades nele referidas. 

Art. r -Compete ao Conselho, além das incumbências definidas no 
art. 5o desta lei: 

I - aprovar o plano de aplicação dos recursos e acompanhar sua 
execução; 

11 - elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa do 
FEPDC; 

111 -elaborar a proposta orçamentária do FEPDC; 
IV - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do 

FEPDC; 
V - zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos 

previstos na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990; 
VI - aprovar o orçamento operacional de custeio das atividades do 

PROCON-MG; 
VIl - aprovar e firmar convênios e contratos objetivando atender ao 

disposto no inciso VI deste artigo; 
VIII - examinar e aprovar projetos de reconstituição de bens 

lesados, inclusive os de caráter científico e de pesquisa; 
IX - promover, por meio de órgãos da administração pública e de 

entidades civis interessadas, eventos educativos e científicos; 
X- fazer editar, diretamente ou em colaboração com órgãos oficiais, 

material informativo sobre a matéria mencionada no art. 2°; 
XI - promover atividades e eventos que contribuam para a difusão 

da cultura de proteção do consumidor; 
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XII examinar e aprovar projetos de modernização 

administrativa de órgãos públicos voltados para a proteção do 
consumidor. 

Art. 8° - O Conselho Gestor do FEPDC definirá, mediante 
instrumento normativo próprio, as especificações das contrapartidas a 
serem exigidas dos beneficiários, que incluem: 

I - projeto de ressarcimento à coletividade de danos causados aos 
interesses do consumidor; 

11 - programa especial de garantia dos direitos básicos do 
consumidor; 

111 -programa de capacitação dos recursos humanos necessários à 
consecução dos objetivos definidos no art. 2° desta lei; 

IV- projeto de comunicação para divulgação de ações de proteção 
e defesa do consumidor; 

V - outros projetos voltados para a proteção e a defesa do 
consumidor. 

Parágrafo único - Dentre as contrapartidas definidas no "caput" 
deste artigo, serão priorizadas as constantes nos incisos I e 11. 

Art. go - O agente financeiro do FEPDC é o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.- BDMG -, ao qual compete: 

I - aplicar os recursos do FEPDC, segundo as normas e os 
procedimentos definidos pelo órgão competente; 

11 - remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades 
temporárias de caixa; 

111 -comunicar ao Conselho Gestor do FEPDC, no prazo máximo de 
dez dias úteis, a realização de depósito a crédito do FEPDC, com 
especificação da origem; 

IV- emitir relatórios de acompanhamento dos recursos postos a sua 
disposição. 

Parágrafo único - O agente financeiro do FEPDC não fará jus a 
remuneração pelos serviços prestados. 

Art. 1 o - Os demonstrativos financeiros do FEPDC obedecerão ao 
disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, e às 
normas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 11 - Fica o Ministério Público do Estado autorizado a 
regulamentar o funcionamento do Conselho Gestor do FEPDC, 
mediante a elaboração de seu regimento interno. 
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Art. 12 - Ficam transferidos para o FEPDC os recursos ainda 

disponíveis do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor 
repassados ao Fundo Estadual de Direitos Difusos. 

Art. 13- Aplicam-se ao FEPDC as normas gerais estabelecidas pela 
Lei Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993, ressalvadas as 
disposições desta lei. 

Art. 14- O "caput" do art. 8°, o inciso VI do art. 60, o art. 87, o art. 
88 e o art. 89 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, 
passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 8° - O Procurador-Geral de Justiça será substituído, 
automaticamente, em seus afastamentos, ausências e impedimentos 
temporários, sucessivamente, pelo Procurador-Geral de Justiça 
Adjunto Jurídico, pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto 
Administrativo e pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto 
Institucional, observado o disposto no art. 89, § 4°, desta lei. 

(".) 
Art. 60- ( ... ) 
VI - Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado. 
(".) 
Art. 87 - O cargo de Diretor-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça 

será provido por servidor ativo pertencente aos quadros específicos 
de provimento efetivo ou mediante recrutamento amplo. 

Parágrafo único - Exige-se, para o preenchimento do cargo de que 
trata este artigo, formação superior compatível com as funções a ele 
inerentes. 

Art. 88 - São órgãos de assessoramento do Procurador-Geral de 
Justiça: 

I - as Procuradorias-Gerais de Justiça Adjuntas: 
11- o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça; 
111 -a Secretaria-Geral; 
IV - a Assessoria Especial. 
Art. 89 - Os Procuradores-Gerais de Justiça Adjuntos, em número 

de três, são de livre escolha do Procurador-Geral de Justiça. 
§ 1 o_ Compete ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico: 
I - substituir o Procurador-Geral de Justiça em suas faltas; 
li - exercer, por delegação, a coordenação da Assessoria Especial 

do Procurador-Geral de Justiça; 
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111 - coordenar o recebimento dos processos oriundos dos 

Tribunais e a sua distribuição entre os Procuradores de Justiça com 
atuação nos respectivos colegiados, observada sua classificação ou 
designação; 

IV - remeter, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério 
Público relatório dos processos recebidos e dos pareceres emitidos 
pelos Procuradores de Justiça que atuam nos Tribunais; 

V- elaborar, anualmente, o relatório geral do movimento processual 
e o dos trabalhos realizados pela Assessoria Especial e remetê-los ao 
Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério 
Público; 

VI - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou 
delegadas. 

§ 2°- Compete ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto 
Administrativo: 

I - substituir o Procurador-Geral de Justiça na falta do Procurador-
Geral de Justiça Adjunto Jurídico; 

11 - assistir o Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas 
funções administrativas e legislativas; 

111- executar a política administrativa da instituição; 
IV - elaborar anteprojeto de lei sobre matéria de interesse do 

Ministério Público e acompanhar sua tramitação; 
V - coordenar a elaboração da proposta orçamentária do Ministério 

Público e encaminhá-la ao Procurador-Geral; 
VI - supervisionar as atividades administrativas que envolvam 

membros do Ministério Público; 
VIl - exercer as atribuições administrativas que lhe sejam delegadas 

conforme o inciso XX do art. 18 desta lei. 
§ 3°- Compete ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional: 
I - substituir o Procurador-Geral de Justiça na falta dos 

Procuradores-Gerais de Justiça Adjuntos Jurídico e Administrativo; 
11 - assistir o Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas 

funções; 
111 - auxiliar o Procurador-Geral de Justiça na promoção da 

integração dos órgãos de execução do Ministério Público, para 
estabelecimento da atuação institucional; 

IV - promover a cooperação entre o Ministério Público e as 
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entidades relacionadas com as atividades penal e não criminal; 

V - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou 
delegadas. 

§ 4 o - Na hipótese de vacância, impedimento, afastamento ou 
ausência dos Procuradores-Gerais de Justiça Adjuntos, o Procurador-
Geral de Justiça será substituído temporariamente pelo Procurador de 
Justiça mais antigo na instância.". 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 54/99 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de lbitiúra 

de Minas o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

Município de lbitiúra de Minas o imóvel constituído de terreno com 
área de 1.356,81 m2 (mil trezentos e cinqüenta e seis vírgula oitenta e 
um metros quadrados), localizado nesse Município, na Rua Joaquim 
José de Andrade, matriculado sob o no 11.251, a fls. 3 do Livro 2-AR, 
no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de 
Andradas. 

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 COMPLEMENTAR W 
55/2002 

Cria o Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais- FUNEMP. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo Especial do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais - FUNEMP -, de natureza e individuação 
contábeis e de duração indeterminada, vinculado à Unidade 
Orçamentária Procuradoria-Geral de Justiça. 

Art. 2° - O FUNEMP tem como objetivo assegurar recursos obtidos 
mediante convênios, para o aperfeiçoamento das atividades 
institucionais do Ministério Público constantes no art. 129 da 
Constituição da República, especialmente o reaparelhamento e a 
modernização da instituição para o combate ao crime organizado, a 
proteção do patrimõnio público e social, do meio ambiente e de outros 
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interesses difusos e coletivos. 

Art. 3° - Constituem recursos do FUNEMP: 
I - dotações orçamentárias próprias; 
li - repasses de valores oriundos de convênios firmados com órgãos 

estaduais ou federais; 
111 - doações e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado, de órgãos ou entidades federais, estaduais ou 
municipais, bem como de entidades internacionais; 

IV recursos resultantes de aplicações financeiras das 
disponibilidades temporárias; 

V- venda de material inservível ou dispensável; 
VI - recursos de depósitos bancários provenientes de extração de 

cópias reprográficas e de segunda via de carteiras funcionais e 
crachás. 

Art. 4°- O órgão gestor do FUNEMP é o Ministério Público, ao qual 
compete a fixação das diretrizes operacionais e a administração do 
Fundo. 

Parágrafo único - Observada a legislação vigente, poderá o 
Ministério Público, mediante procedimento adequado, fixar planos de 
aplicação e utilização dos recursos do FUNEMP. 

Art. 5°- Compete ao órgão gestor do FUNEMP: 
I - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no 

orçamento do Fundo, antes de sua aplicação; 
11 - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e 

acompanhar sua execução e a aplicação das disponibilidades de 
caixa; 

111 - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico-
financeiro do projeto ou da atividade orçamentária, com auxílio do 
agente financeiro; 

IV- zelar pela adequada utilização dos recursos do Fundo; 
V- examinar e aprovar projetos de modernização administrativa. 
Parágrafo único - Observada a legislação vigente, poderá o 

Ministério Público, mediante ato, baixar normas e instruções 
complementares e fixar planos de aplicação e utilização dos recursos 
do Fundo. 

Art. 6° - O agente financeiro do FUNEMP é o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.- BDMG -, ao qual compete: 
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11 remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades 
temporárias de caixa; 

111- comunicar ao FUNEMP, no prazo de dez dias úteis, a realização 
de depósitos a crédito do Fundo, com especificação da origem; 

IV- emitir relatórios de acompanhamento dos recursos postos à sua 
disposição. 

Parágrafo único - O agente financeiro do FUNEMP não fará jus a 
nenhum tipo de remuneração pelos serviços prestados. 

Art. T - O grupo coordenador do FUNEMP será composto por dois 
representantes da Administração Superior e quatro representantes 
dos serviços auxiliares do Ministério Público. 

Parágrafo único- Compete ao grupo coordenador do FUNEMP: 
I- elaborar a política geral de aplicação dos recursos, fixar diretrizes 

e prioridades e aprovar o cronograma previsto; 
11 - recomendar ao órgão gestor a readequação ou a extinção do 

Fundo, quando necessário; 
111- acompanhar a execução orçamentária do Fundo. 
Art. ao - O FUNEMP tem escrituração própria, observada a 

legislação vigente, e está sujeito ao controle externo pela Assembléia 
Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 9° - Os demonstrativos financeiros do FUNEMP obedecerão ao 
disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, ao 
disposto no art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000, e às normas do Tribunal de Contas do Estado. 

Parágrafo único - Os demonstrativos a que se refere o "caput" deste 
artigo serão atualizados mensalmente e divulgados para consulta 
pública na internet. 

Art. 1 O - Aplicam-se aos Fundos da administração do Ministério 
Público as normas gerais da Lei Complementar no 27, de 18 de janeiro 
de 1993, ressalvadas as disposições desta lei. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 199/99 
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -

DER-MG - a doar ao Estado o imóvel que especifica. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -

DER-MG - autorizado a doar ao Estado parte do imóvel constituído 
por uma faixa de terreno com área de 18.634,60m2 (dezoito mil 
seiscentos e trinta e quatro vírgula sessenta metros quadrados), 
situado no km 0,5 da Rodovia MGT-259, no Município de Curvelo, 
matriculado sob o no 11.437, no Livro 2, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Curvelo. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à instalação e ao funcionamento da 39" Cia. Especial do 3° 
Batalhão de Polícia Militar, do 2° Pelotão da 3" Cia. da Polícia 
Rodoviária e de um grupo da Polícia Florestal, bem como de outras 
divisões da Polícia Militar que venham a ser instaladas no Município 
de Curvelo. 

Art. 3o - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao doador caso não 
lhe seja dada a destinação no parágrafo único do art. 1 c. 

Art. 4 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 324/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Borda da Mata 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 

Borda da Mata os seguintes imóveis, situados nesse Município: 
I - terreno com área de 176,50m2 (cento e setenta e seis vírgula 

cinqüenta metros quadrados), na Rua Herculano Cobra, esquina com 
Rua Almansor Doyle; 

11 -terreno com área de 176,50m2 (cento e setenta e seis vírgula 
cinqüenta metros quadrados), na Rua Almansor Doyle, esquina com 
Rua Nova. 

§ 1 o - As escrituras dos terrenos descritos neste artigo foram 
registradas sob o no 111 , a fls. 24 do Livro 3, no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Borda da Mata. 

§ 2° - O imóvel descrito neste artigo destina-se à instalação, no 
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, de uma policlínica e de um velório. 

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

'--------0--------' 
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Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 601/99 
Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de sua propriedade 

nas condições que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de 

propriedade do Estado composto de duas partes de um terreno 
situado na Rua Conde da Conceição, ou da Olaria, localizado no 
perímetro urbano de Mariana, registrado sob o no 2.935, a fls. 88 do 
Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana, 
pelo imóvel de propriedade de Maria das Dores Gomes Gonçalves 
situado no local denominado Belchior, no Município de Mariana, com 
área de 9,0705ha (nove hectares sete ares e cinco centiares), 
registrado sob o no 11.086, às fls.72 e 73 do Livro 3-P, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Mariana, ressalvado 1/4 (um 
quarto) do imóvel, correspondente ao usufruto vitalício de Sérgia Alves 
Ferreira. 

Art. 2° - A permuta se realizará após a avaliação dos imóveis, cujos 
valores devem ser iguais. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 984/2000 
Altera o art. 8° da Lei no 13.452, de 12 de janeiro de 2000, que cria o 

Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes- FUNTRANS. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- O "caput" e os incisos I a VIII do art. 8° da Lei no 13.452, de 

12 de janeiro de 2000, passam a vigorar com a redação que segue, 
ficando ainda o mesmo art. 8° acrescido dos incisos X, XI e XII: 

"Art. 8° - O grupo coordenador do FUNTRANS é composto pelos 
seguintes membros: 

I - um representante do órgão gestor; 
11 - um representante da Secretaria de Estado de Transportes e 

Obras Públicas; 
111 - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
IV- um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
V - um representante das Secretarias de Estado da Casa Civil e da 
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Comunicação Social; 

VI - um representante do agente financeiro; 
VIl - um representante da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária da Assembléia Legislativa; 
VIII- um representante da Comissão de Transporte, Comunicação e 

Obras Públicas da Assembléia Legislativa; 
( ... ) 
X - um representante da Federação das Empresas de Transporte de 

Passageiros do Estado de Minas Gerais- FETRAM -; 
XI - um representante da Federação das Empresas de Transportes 

de Carga do Estado de Minas Gerais- FETCEMG -; 
XII - um representante do Sindicato da Indústria da Construção 

Pesada do Estado de Minas Gerais- SICEPOT-MG.". 
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 1.487/2001 
Autoriza a reversão do imóvel que especifica ao Município de 

ltaguara. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

Município de ltaguara o imóvel constituído de terreno com área de 
800m2 (oitocentos metros quadrados), situado nesse Município, 
registrado sob o no 3.960, a fls. 275 do Livro 3-B, no Cartório de 
Registros de Imóveis da Comarca de ltaguara. 

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revo9am-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.557/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa 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 
Matias Barbosa o imóvel com 7.620m2 (sete mil seiscentos e vinte 

metros quadrados), parte do terreno com área de 1 0.000m 2 (dez mil 
metros quadrados), situado nesse Município, registrado sob o no 
1.530, a fls. 217 no Livro 3, no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Matias Barbosa. 
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
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se à construção de casas populares. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 o. 

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 W 1.591/2001 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 

Gonzaga o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

Município de Gonzaga o imóvel constituído de terreno e edificação, 
localizado no Largo dos Pintos, nesse Município, registrado sob o no 
1.095, às fls. 51v e 52 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Guanhães. 

Art. 2o - 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 1.665/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pequi 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 

Pequi o imóvel localizado em Pindahibas, nesse Município, constituído 
por terreno com área de 1 0.000,00m2 (dez mil metros quadrados), 
registrado sob o n. 0 28.679, a fls. 32 do Livro 3-AG, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas. 

Parágrafo único- O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à construção de quadra poliesportiva. 

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 o. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.717/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel 
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que especifica. 

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

Abaeté o imóvel constituído de área com ?.200m 2 (sete mil e duzentos 
metros quadrados), localizado nesse Município, registrado sob o no 
26.682, a fls. 9 do Livro 3-AH, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Abaeté. 

Parágrafo único- O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à construção de ginásio poliesportivo com pista de atletismo. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no 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 W 1.793/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo 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 

Poço Fundo o imóvel, com as respectivas benfeitorias, situado nesse 
Município, no distrito de Paiolinho, com área de 5.000m 2 (cinco mil 
metros quadrados), registrado sob o no 7.556, a fls. 25 do Livro 3-E, 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poço Fundo. 

Parágrafo único- O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento da Escola Municipal Rita da Conceição Sandy. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado cessada a sua utilização para o objetivo estabelecido no art. 
1 o. 

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 1.830/2001 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que específica 

ao Município de ltumirim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

Município de ltumirim o imóvel de propriedade do Estado constituído 
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de terreno com área de cerca de 5.050m2 (cinco mil e cinqüenta 
metros quadrados), situado na localidade de Capão ou Serrote, nesse 
Município, matriculado sob o no 1.707, a fls. no 85 do Livro 3-A, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca ltumirim. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à construção de ginásio 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 reversão, 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 o - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.863/2001 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Carmo 

do Paranaíba o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 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 354.300m2 (trezentos e cinqüenta e quatro mil e trezentos 
metros quadrados), situado no lugar denominado Fazenda do Paraíso, 
naquele Município, 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 contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.897/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matutina 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 

Matutina o imóvel constituído de terreno com área de 2.000m2 (dois 
mil metros quadrados), localizado na Vila Matutina, nesse Município, 
registrado sob o no 16.827, a fls. 103 do Livro 3-V, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Gotardo. 

Parágrafo único- O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento da Escola Ana Rocha e à construção de quadra 
poliesportiva. 
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Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio 

do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 °. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.952/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel 

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

Abaeté o imóvel constituído de um lote urbano situado na Rua Frei 
Orlando, esquina com Avenida Delfim Moreira, nesse Município, 
registrado sob o no 21.373, a fls.47 do Livro 3-AC, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se à construção de posto de saúde. 

Art. 2o - 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 for 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 W 1.953/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel 

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

Abaeté parte do imóvel constituído de dez lotes de terreno situado na 
Rua Duodeste Alves de Souza, 71 O, naquele Município, com área total 
de aproximadamente 6.000m2 (seis mil metros quadrados), registrado 
sob o no 9.519, a fls. 177 do Livro 3-P, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Abaeté. 

Parágrafo único- A parte do imóvel descrito no "caput" deste artigo 
a ser doada é a área remanescente da construção do quartel e das 
residências e destina-se à construção de posto de saúde. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
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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 o. 

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" 1.962/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins 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 

Tocantins o imóvel constituído de terreno com área de 2.000m 2 (dois 
mil metros quadrados), no local denominado São Domtngos, situado 
naquele Município, registrado sob o no 32.685, a fls. 31 do Livro 3-BQ, 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ubá. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento do Posto de Apoio ao Programa de 
Saúde da Família - PSF - da zona rural, além de servir como local 
para reuniões e encontros comunitários e religiosos. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 o. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.974/2002 
Altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a 

legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- O art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

acrescido dos seguintes §§ 23 a 27: 
"Art. 12- ( ... ) 
§ 23 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze 
por cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por 
estabelecimento industrial com ferros e aços classificados nos códigos 
da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias- Sistema Harmonizado -
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NBM-SH - a seguir indicados: 

I -fio-máquina de ferro ou aços não ligados: 
a) dentados, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a 

laminagem- código 7213.1 0.00; 
b) outros, de aços para tornear- código 7213.20.00; 
c) outros, de seção circular de diâmetro inferior a 14mm - códigos 

7213.91.10, 7213.91.90,7213.99.10 e 7213.99.90; 
11 - barras de ferro ou aços não ligados, simplesmente forjadas, 

laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que 
tenham sido submetidas a torção após laminagem: 

a) dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a 
laminagem, ou torcidas após a laminagem- código 7214.20.00; 

b) outras, de seção transversal retangular- código 7214.91.00, e de 
seção circular- código 7214.99.1 O; 

c) outras do código 7214.99.90; 
111- perfis de ferro ou aços não ligados: 
a) perfis em "U", "I" ou "H", simplesmente laminados, estirados ou 

extrudados, a quente, de altura inferior a 80mm -código 7216.1 0.00; 
b) perfis em "L" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a 

quente, de altura inferior a 80mm- código 7216.21.00; 
c) perfis em 'T' simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a 

quente, de altura inferior a 80mm- código 7216.22.00; 
d) perfis em "U" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a 

quente, de altura igual ou superior a 80mm- código 7216.31.00; 
e) perfis em "I" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a 

quente, de altura igual ou superior a 80mm- código 7216.32.00; 
f) perfis em "H" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a 

quente, de altura igual ou superior a 80mm- código 7216.33.00; 
g) perfis em "L" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a 

quente, de altura superior a 80mm- código 7216.40.1 O. 
h) perfis de altura inferior a 80 mm - código 7216.69.1 O e outros do 

código 7216.69.90; 
IV -fios de ferro ou aços não ligados: 
a) não revestidos, mesmo polidos: 
a.1) outros, com teor de carbono superior ou igual a 0,6% em peso-

código 7217.10.19; 
a.2) outros- código 7217.1 0.90; 



b) galvanizados, com teor de carbono superior ou igual a 0,6% 
em peso- código 7217.20.10; 
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c) outros, revestidos de outros metais comuns- código 7217.30.90; 
V - armações de ferro prontas, para estrutura de concreto armado 

ou argamassa armada- código 7308.40.00; 
VI - chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes próprios para 

construções- código 7308.90.1 O; 
VIl- pisos suspensos e grades- código 7308.90.90; 
VIII - grades e redes, soldadas nos pontos de interseção, de fios 

com, pelo menos, 3mm na maior dimensão do corte transversal e com 
malhas de 1 00cm2 ou mais, de superfície de aço, não revestidas, para 
estruturas ou obras de concreto armado ou argamassa armada -
código 7314.20.00; 

IX - outras grades e redes, soldadas nos pontos de interseção: 
a) galvanizadas- código 7314.31.00; 
b) de aço, não revestidas, para estruturas ou obras de concreto 

armado ou argamassa armada- código 7314.39.00; 
X - outras telas metálicas, grades e redes: 
a) galvanizadas -código 7314.41 .00; 
b) recobertas de plásticos- código 7314.42.00; 
XI- arames: 
a) galvanizados- código 7217.20.90; 
b) plastificados - código 7217 .90.00; 
c) farpados- código 7313.00.00; 
XII- gabião- código 7326.20.00; 
XIII - tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados ou 

biselados e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, 
mesmo com cabeça de outra matéria, exceto de cobre: 

a) grampos de fio curvado- código 7317.00.20; 
b) outros- código 7317.00.90; 
XIV- outras cordas e cabos- código 7312.10.90. 
XV - elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: trilhos 

(carris), contratrilhos (contracarris) e cremalheiras, agulhas, 
cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos 
de cruzamentos e desvios, dormentes, talas de junção (eclissas), 
coxins de trilho (carril), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, 
placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças 
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próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de trilhos 
(carris) e outros, do código 7302.90.00. 

XVI - outras barras de ferro ou aço não ligados, simplesmente 
obtidos ou completamente acabados a frio- código 7215.50.00. 

§ 24 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze 
por cento) a carga tributária nas operações promovidas por 
estabelecimento industrial com os materiais classificados nos códigos 
da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado -
NBM-SH - a seguir indicados: 

1- argamassa- código 3214.90.00; 
11- telhas e lajes planas pré-fabricadas- código 6810.19.00; 
111- painéis de lajes- código 681 0.91.00; 
IV- pré-lajes e pré-moldados- código 681 0.99.00; 
V- blocos de concreto- código 681 0.11.00; 
VI- postes- código 681 0.99.00; 
VIl- chapas onduladas de fibrocimento- código 6811.1 0.00; 
VIII- outras chapas de fibrocimento- código 6811.20.00; 
IX- painéis e chapas de fibrocimento- 6811.20.00; 
X- calhas e cumeeiras de fibrocimento- código 6811.20.00; 
XI- rufos, espigões e outros de fibrocimento- código 6811.20.00; 
XII - abas, cantoneiras e outros de fibrocimento - código 

6811 .20.00; 
XIII- tanques e reservatórios de fibrocimento- código 6811.90.00; 
XIV- tampas de reservatórios de fibrocimento- código 6811.90.00; 
XV - painéis, chapas, ladrilhos, blocos e semelhantes, de fibras 

vegetais, de palha ou aparas aglomeradas com cimento, gesso ou 
outros aglutinantes minerais, todos do código 6808.00.00; 

XVI- construções pré-fabricadas e outros- código 9406.00.99; 
XVII - construções pré-fabricadas com estrutura de ferro ou aço e 

paredes exteriores constituídas essencialmente dessas matérias -
código 9406.00.92. 

XVIII- estacas de concreto e outros- código 6810.99.00. 
§ 25 - O disposto no § 24 aplica-se às operações internas com 

argamassa, telhas e lajes pré-fabricadas, tanques e reservatórios de 
fibrocimento e tampas de reservatório de fibrocimento, realizadas por 
estabelecimento industrial e diretamente destinadas a consumidor 
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final. 

§ 26 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze 
por cento) a carga tributária nas operações com gás natural veicular-
GNV. 

§ 27 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze 
por cento) a carga tributária nas operações com Gás Liquefeito de 
Petróleo - GLP .". 

Art. 2o- Os dispositivos a seguir relacionados da Lei no 6.763, de 26 
de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5°- ( ... ) 
§10-( ... ) 
5) a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior e a 

aquisição, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja 
contribuinte habitual do imposto, em licitação promovida pelo poder 
público de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos 
ou abandonados, qualquer que seja a sua destinação; 

( ... ) 
Art. 6°- ( ... ) 
§ 6° - Na hipótese do inciso I: 
1 - após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário de 

mercadoria ou bem importados do exterior, observado o disposto no 
art. 21, deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu 
desembaraço, o que somente se fará mediante a exibição do 
comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho 
aduaneiro, salvo disposição em contrário da legislação tributária; 

2 - ocorrendo a entrega da mercadoria ou bem importados do 
exterior antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o 
fato gerador neste momento, devendo a autoridade responsável, salvo 
disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do 
imposto. 

( ... ) 
Art. 13- ( ... ) 
I - na hipótese do inciso I do art. 6°, o valor constante do documento 

de importação, acrescido do valor: 
a- do Imposto de Importação; 



b- o Imposto sobre Produtos Industrializados; 
c- do Imposto sobre Operações de Câmbio; 
d - de quaisquer outros impostos, taxas e contribuições; 
e - de despesas aduaneiras; 
( ... ) 
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§ 15- O montante do imposto integra sua base de cálculo, inclusive 
nas hipóteses previstas nos incisos I e 11, constituindo o respectivo 
destaque mera indicação para fins de controle. 

( ... ) 
Art. 14- ( ... ) 
§ 2° - Os requisitos de habitualidade ou de volume que caracterize 

intuito comercial não se aplicam às hipóteses previstas nos itens 3 a 5 
e 9 do§ 1° do art. 5°. 

( ... ) 
Art. 22- ( ... ) 
§ so- ( ... ) 
1 - conforme dispuser o regulamento, às operações e às prestações 

com as mercadorias e os serviços relacionados na Tabela "E" anexa a 
esta Lei e com outras mercadorias, bens e serviços indicados pelo 
Poder Executivo; 

( ... ) 
§ 15 - Na hipótese do inciso I, o imposto devido por substituição 

tributária será exigido do responsável, conforme dispuser o 
regulamento, quando da entrada ou do recebimento da mercadoria, do 
bem ou do serviço. 

( ... ) 
Art. 29- ( ... ) 
§50-( ... ) 
4- ( ... ) 
b. 1 - no período entre 1 o de agosto de 2000 e 31 de dezembro de 

2006: 
( ... ) 
b.2 - a partir de 1 o de janeiro de 2007, 'por qualquer 

estabelecimento; 
( ... ) 
c.1 - no período entre 1° de agosto de 2000 e 31 de dezembro de 

2006: 
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( ... ) 
c.2- a partir de 1° de janeiro de 2007, em qualquer hipótese; 
d-a entrada, a partir de 1° de janeiro de 2007, de bem destinado a 

uso ou consumo do estabelecimento. 
( ... ) 
Art. 32- ( ... ) 
§ 1 o - De 1 o de novembro de 1996 a 31 de dezembro de 2006, o uso 

ou o consumo, no estabelecimento, de mercadoria por ele produzida 
ou adquirida para industrialização ou comercialização determinará o 
estorno do crédito a ela relativo. 

( ... ) 
Art. 33- ( ... ) 
§10-( ... ) 
1 - ( ... ) 
m - aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação 

de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou 
abandonados; 

( ... ) 
Art. 56-( ... ) 
§40-( ... ) 
1 -de 12% (doze por cento), quando se tratar da hipótese prevista 

no inciso I deste artigo. 
( ... ) 
§ so - Excetuadas as hipóteses de flagrante, a pessoa física ou 

jurídica submetida a quaisquer diligências de fiscalização poderá 
pagar, até a data de recebimento da intimação do auto de infração 
expedido pela Fazenda Pública, os tributos de que for sujeito passivo 
como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais 
aplicáveis nos casos de denúncia espontânea.". 

Art. 3° --O art. 13 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
acrescido do seguinte § 29: 

"Art. 13- ( ... ) 
§ 29 - Em substituição ao disposto no item 2 do § 19 deste artigo, a 

base de cálculo em relação às operações ou prestações 
subseqüentes poderá ser o preço a consumidor final usualmente 
praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, à 
mercadoria ou a sua similar, em condições de livre concorrência, 
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adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas na alínea 
"c" do mesmo item.". 

Art. 4°- Aplica-se o art. 22 da Lei no 14.062, de 20 de novembro de 
2001. ao contribuinte que tenha adotado, como base de cálculo, o 
preço constante de tabela própria. 

Parágrafo único- Na hipótese deste arigo: 
I - não serão devidos honorários advocatícios e caberá ao 

contribuinte o pagamento das custas e emolumentos judiciais 
porventura devidos; 

11 - excluem-se do cancelamento do crédito tributário as situações 
enquadradas como crime contra a ordem tributária, conforme 
disciplinado pela Lei Federal no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 
cuja denúncia tenha sido recebida pelo juizo competente. 

Art. 5o- O art. 11 da Lei no 13.437, de 30 de dezembro de 1999, 
alterado pela Lei no 14.360, de 17 de julho de 2002, fica acrescido do 
seguinte § 4 o: 

"Art. 11 - ( ... ) 
§ 4 o - O disposto no § 3o aplica-se às entradas no período de 

apuração, em operação realizada por contribuinte do ICMS, de dentro 
do Estado, com redução de carga tributária, seja por redução de 
alíquota, seja por redução de base de cálculo.". 

Art. 6°- O benefício de que trata o art. 21 da Lei no 14.062, de 20 de 
novembro de 2001, poderá ser requerido pelo contribuinte no prazo de 
até sessenta dias após a publicação desta lei. 

Art. r - As alterações introduzidas na Lei no 6. 763, de 26 de 
dezembro de 1975, pelos arts. 2°, 3° e 4° desta lei entram em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de dezembro de 
2002. 

Art. 8° - Ficam destinados 30% (trinta por cento) do produto da 
arrecadação da taxa a que se refere o art. 5° da Lei no 14.136, de 28 
de dezembro de 2001, para os municípios onde existem 
estabelecimentos penitenciários previstos no art. 71 da Lei no 11.404, 
de 25 de janeiro de 1994. 

Parágrafo único - Os recursos serão distribuídos com base na 
relação percentual entre a média da população carcerária de cada 
município e a média da população carcerária do Estado apuradas em 
cada semestre civil, fornecida pela Secretaria de Estado de Justiça e 



Direitos Humanos.". 
Art. 9o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O- Revogam-se as disposições em contrário. 
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.977/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins 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 

Tocantins o imóvel de propriedade do Estado constituído de terreno 
com área total de 2.400m2 {dois mil e quatrocentos metros 
quadrados), registrado sob o no 32.687, a fls. 32 do Livro 3-BO, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ubá. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento de escola municipal, do pré-escolar à 42 

série. 
Art. 2o - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 

Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
REDAÇÃO DO PROJETO DE LEI No 1.978/2002 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o 
imóvel que especifica. 

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

Tocantins o imóvel de propriedade do Estado constituído de terreno 
com área total de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), registrado sob 
o no 32.683, a fls. 31 do Livro 3-BQ, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Ubá. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento da Escola Municipal Córrego dos Pires, 
da 1 a à 42 série. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 4 o - Revogam- se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.979/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins 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 

Tocantins o imóvel de propriedade do Estado constituído de um 
terreno com a área total de 2.1 00m2 (dois mil e cem metros 
quadrados), registrado sob o no 32.703, a fls. 39 do Livro 3-BQ, no 
Cartório de Registro Imóveis da Comarca de Ubá. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento de escola municipal, da 1• à 4• série. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam- se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1 .980/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins 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 

Tocantins o imóvel de propriedade do Estado constituído de terreno 
com área total de 1 O.OOOm2 (dez mil metros quadrados), registrado 
sob o no 15.650, a fls. 163 do Livro 3-IT, no Cartório de Registro de 
Imóveis. da Comarca de Ubá. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se à construção de Escola Família Agrícola, de 5• à a• série. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 o. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam- se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.981/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o 
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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 

Tocantins o imóvel de propriedade do Estado constituído de um 
terreno com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), registrado 
sob o no 32.692, a fls. 33 do Livro 3-BQ, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Ubá. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento de um posto de apoio ao Programa de 
Saúde da Família- PSF- da zona rural, o qual será também utilizado 
para encontros comunitários, reuniões e atividades religiosas. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 °. 

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.982/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins 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 

Tocantins o imóvel de propriedade do Estado constituído de um 
terreno com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), registrado 
sob o no 32.679, a fls. 30 do Livro 3-BQ, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Ubá. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento de escola municipal, do pré-escolar à 4• 
série. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam- se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1 .983/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o 
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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 

Tocantins o imóvel de propriedade do Estado constituído de um 
terreno com área de 3.000m2 (três mil metros quadrados), registrado 
sob o n' 32.689, a fls. 32 do Livro 3-BQ, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Ubá. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento de escola municipal, de 1 a a 4a série. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 o. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.987/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capetinga o 

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

Capetinga o imóvel constituído de terreno com área de 2.000m2 (dois 
mil metros quadrados), e respectivas benfeitorias, situado na Rua São 
Vicente, nesse Município, matriculado sob o no 17.647, a fls. 220 do 
Livro 3-Q, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 
Sebastião do Paraíso. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil 
Jardim Encantado. 

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 vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.026/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paula Cãndido 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 
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Paula Cândido os seguintes imóveis situados nesse Município: 

I - terreno com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), e 
respectivas benfeitorias, situado na Rua Capitão Martino, matriculado 
sob o no 1.591 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Visconde do Rio Branco; 

11 - terreno com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), 
contíguo ao imóvel descrito no inciso anterior, registrado sob o no 
22.789, a fls. 131 do Livro 3-Z, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Visconde do Rio Branco. 

Parágrafo único - Os imóveis descritos no "caput" deste artigo 
destinam-se ao funcionamento da Escola Municipal Cel. Antônio 
Faustino. 

Art. 2o- Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do 
Estado cessada a causa que justificou a doação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.029/2002 
Altera os arts. 17, 20, 22 e 25 da Lei no 13.771, de 11 de dezembro 

de 2000, que dispõe sobre a administração, a proteção e a 
conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado, e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 17 da Lei no 13.771, de 11 de dezembro de 2000, fica 

acrescido dos seguintes§§ 1 o e 2°: 
"Art. 17- ( ... ) 
§ 1 o - O empreendedor comunicará ao Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas - IGAM - a execução de obra destinada â pesquisa ou ao 
aproveitamento de águas subterrâneas, com antecedência mínima de 
trinta dias do seu início. 

§ 2°- O IGAM disporá de prazo de quinze dias, contados da data de 
recebimento da comunicação a que se refere o § 4 o, para denegar 
autorização à obra, caso haja risco para o aqüífero ou para captações 
vizinhas.". 

Art. 2°- O art. 20 da Lei no 13.771, de 11 de dezembro de 2000, fica 
acrescido do seguinte§ 4°: 

"Art. 20- ( ... ) 
§ 4 o - É vedada a outorga do direito de uso e a concessão de 
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licença ambiental para fins de captação de águas subterrâneas, 
inclusive das nascentes naturais, por poços tubulares ou por qualquer 
outro meio, em um raio de trinta quilômetros do perímetro de estância 
hidromineral do Estado, para a produção de águas a serem 
dessalinizadas ou salinizadas, visando à sua comercialização, exceto 
quando destinadas ao abastecimento público.". 

Art. 3o - O art. 22 da Lei no 13.771, de 11 de dezembro de 2000, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 22 - Ao IGAM compete fiscalizar o cumprimento das 
disposições previstas nesta lei, seu regulamento e normas 
decorrentes.". 

Art. 4° - O "caput" do art. 25 da Lei no 13.771, de 11 de dezembro 
de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando revogados 
os incisos I, li e 111: 

"Art. 25 - As infrações previstas no art. 24 desta lei classificam-se 
em leves, graves e gravíssimas, na forma a ser estabelecida em 
regulamento.". 

Art. 5° - As empresas que se utilizam de processo de produção de 
águas referido no § 4° do art. 20 da Lei no 13.771, de 11 de dezembro 
de 2000, acrescido por esta lei, terão prazo de até cento e oitenta 
dias, contados da data de publicação desta lei, para apresentarem 
estudo técnico, elaborado por instituto de pesquisa vinculado a 
universidade pública ou ao Estado, que comprove que a captação que 
utilizam ou pretendem utilizar não interfere em manancial que 
abastece a estância hidromineral. 

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no "caput" deste 
artigo implicará o cancelamento das licença ambiental e da outorga do 
direito de uso das águas, e o órgão competente notificará o 
empreendedor para que cesse a ativ"1dade de captação no prazo de 
noventa dias contados da notificação. 

Art. 6°- O Poder Executivo regulamentará a Lei no 13.771, de 11 de 
dezembro de 2000, bem como o disposto nesta lei, no prazo de 
sessenta dias contados da data de publicação desta lei. 

Art. r- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. so - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.055/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis o 
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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 

Virginópolis o imóvel edificado com área de 203m2 (duzentos e três 
metros quadrados), situado nesse Município, matriculado sob o no 
3.251, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Virginópolis. 

Parágrafo único- O imóvel descrito no "caput" deste 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 vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.057/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis 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 

Virginópolis o imóvel de propriedade do Estado, onde funcionava a 
antiga Escola Estadual de Monjolos, com área de 10.000m2 (dez mil 
metros quadrados), situado no lugar denominado Monjolos, naquele 
Município, registrado sob o no 3.168, a fls. 5 do Livro 3-G, no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Virginópolis. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se a implantação da Escola e Centro de Apoio à Agricultura 
Familiar- CAAF. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei não poderá ser alienado pela 
donatária, revertendo ao patrimônio do Estado cessada a utilização 
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 2.113/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel 

que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 
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Abaeté o imóvel com área de ?.200m2 (sete mil e duzentos metros 
quadrados), situado no Bairro Amazonas, nesse Município, registrado 
sob o no. 01-540, a fls. 93 do Livro 2-C, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Abaeté. 

Parágrafo único- O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento de escola municipal. 

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 vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.119/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sem-Peixe 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 

Sem-Peixe terreno 1.300m2 (mil e trezentos metros quadrados), com 
edificações, situado nesse Município, registrado sob o no 3.779, a fls. 
263 do Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Dom Silvério. 

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo 
destina-se a construção e instalação de creche. 

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 Na 2.232/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Promoção e Vida, com 

sede no Município de Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Promoção 

e Vida, com sede no Município de Barbacena. 
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 Na 2.264/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE -de Araporã, 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 Araporã, com sede nesse 
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revo\lam-se as disposições em contrário. 
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REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.277/2002 
Concede pensão especial a llka do Nascimento Ribeiro e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica concedida a llka do Nascimento Ribeiro a pensão 

especial de que trata a Lei no 11.732, de 30 de dezembro de 1994, 
calculada conforme o disposto na Lei no 13.736, de 9 de novembro de 
2000. 

Art. 2° - Os recursos necessários à execução do disposto nesta lei 
serão provenientes de dotação orçamentária própria. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente 
ao de sua publicação. 

Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 2.311/2002 

Declara de utilidade pública o Templo Amuraçuy do Amanhecer de 
Belo Horizonte-MG, com sede no Município de Ribeirão das Neves. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Templo Amuraçuy do 

Amanhecer de Belo Horizonte-MG, com sede no Município de 
Ribeirão das Neves. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revo\)am-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.326/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras 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 

Taiobeiras o imóvel de propriedade do Estado, constituído de um 
terreno com área de 875,00m2 (oitocentos e setenta e cinco metros 
quadrados) situado nesse Município, registrado sob o no R-1-303, a 
fls. 335 do Livro 2-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Taiobeiras. 

Parágrafo único - O terreno a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se à construção de clínica para atendimento de gestante 
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carente e acompanhamento médico, pré-natal e obstétrico. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 o. 

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 W 2.343/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Careaçu os 

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

Careaçu os imóveis, situados nesse Município, constituídos dos 
seguintes terrenos: 

I - com área de 1.375m2 (mil trezentos e setenta e cinco metros 
quadrados), situado na Fazenda do Timbó, Bairro Timbó, registrado 
sob o no 1 .646, a fls. 57 do Livro 3-E, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí; 

11 - com área de 625m2 (seiscentos e vinte e cinco metros 
quadrados), situado na Fazenda do Timbó, Bairro Timbó, registrado 
sob o no 12.215, a fls. 3 do Livro 3-U, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí; 

111 - com área de 625m2 (seiscentos e vinte e cinco metros 
quadrados), situado na Fazenda Santa Maria, Bairro Brejão, 
registrado sob o no 12.216, a fls. 3 do Livro 3-U, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí; 

IV - com área de 1.375m2 (mil trezentos e setenta e cinco metros 
quadrados), situado na Fazenda Santa Maria, Bairro Brejão, 
registrado às fls. 24 a 26 do Livro 52, no Cartório do Registro de 
Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 2.344/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Maria de 

ltabira 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 
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Santa Maria de ltabira terreno com área de 368m2 (trezentos e 
sessenta e oito metros quadrados), situado na Rua José Mariano 
Pires, no 209, nesse Município, registrado sob o no 559, a fls. 551 do 
Livro 2-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa 
Maria de ltabira. 

Parágrafo único- O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento de posto de saúde. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1°. 

Art. 3o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.345/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte 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 

Lima Duarte terreno com área de 2.000m 2 (dois mil metros quadrados) 
e benfeitorias nele existentes, situado nesse Município, registrado sob 
o no 6.898, a fls. 117 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Lima Duarte. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento de escola 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 o. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 2.413/2002 

Declara de utilidade pública a Associação dos Surdos e Mudos de 
Uberlândia- ASUL -, com sede no Município de Uberlândia. 

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

e Mudos de Uberlândia - ASUL -, com sede no Município de 
Uberlândia. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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Art. 3° - Revo\;Jam-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.415/2002 
Declara de utilidade pública a Creche Santa Marcelina, com sede no 

Município de São Lourenço. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Santa 

Marcelina, com sede no Município de São Lourenço. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 19/12/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Laudelino Rodrigues dos Reis, ocorrido em 17/12/2002, em Canaã.(-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento do Sr. 
Sérgio Antônio Martins Drumond, ocorrido em 15/12/2002, nesta 
Capital(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento da Sra. Maria 
Dutra da Costa, ocorrido em 15/12/2002, em Pouso Alegre. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

RELATÓRIO 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS NA 3• E 4• SESSÕES LEGISLATIVAS 

ORDINÁRIAS DA 14• LEGISLATURA 
A Mesa da Assembléia, no exercício da competência que lhe 

confere o inciso 111 do art. 79 do Regimento Interno, apresenta o 
Relatório das Atividades desta Casa na 3• e 4• Sessões Legislativas 
Ordinárias da 14• Legislatura. 

1 - Apresentação 
No último biênio, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 

caminhou a passos largos rumo à conquista de uma prática 
parlamentar madura, plenamente comprometida com a democracia e 
com a eficiência. Como ocorre em todo processo de crescimento, o 
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período foi marcado por dificuldades. Entretanto, a instituição 
soube dar resposta pronta a cada desafio, para colocar-se num 
patamar mais e mais elevado em termos de aprofundamento da 
consciência de sua missão e de consolidação da parceria com a 
sociedade. 

O realismo foi a tônica da atuação da Casa nos últimos dois anos, 
sempre atenta aos limites impostos pelo momento vivido pelo País e 
pelo Estado. A par desses limites, entretanto, o Poder conseguiu, em 
conjunto com a gente mineira, escrever páginas decisivas da história 
desta terra. 

A função legislativa foi exercida tendo-se como meta a produção de 
leis aplicáveis e objetivas. O Parlamento, ao cumprir sua função 
fiscalizadora, procurou interferir positivamente no Governo, com vistas 
ao aperfeiçoamento do sistema de controle de gastos públicos e à 
formulação e implemento de políticas públicas aptas a atender aos 
anseios da população e a promover o desenvolvimento regional. 

No diálogo constante com os mais diversos segmentos sociais, a 
Assembléia Legislativa de Minas cumpriu, com fidelidade, a missão de 
artífice do consenso e anunciadora da vontade geral da gente mineira. 

Três projetos foram eleitos como prioritários no biênio: 
- o incremento do processo de interiorização do trabalho da Casa, 

com ênfase nas questões regionais; 
- o aprimoramento do exercício da função fiscalizadora, mediante a 

avaliação e o controle sistemáticos da execução das políticas 
públicas; e 

- o aperfeiçoamento da integração com a sociedade. 
A presença da Assembléia Legislativa no interior do Estado efetivou-

se principalmente com a ação das Comissões, que foram conhecer de 
perto os problemas e as reivindicações das comunidades locais. 

Em 2001, a CPI do Preço do Leite, criada para apurar os 
mecanismos de formação do preço do produto na indústria e no 
comércio e investigar indícios de cartelização, promoveu audiências 
públicas em Almenara, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, 
Juiz de Fora, Machado, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, 
Paracatu, Teófilo Otoni e Uberaba. 

No mesmo ano, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia deslocou-se para todas as regiões mineiras, com a 
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finalidade de discutir com representantes da sociedade o quadro 
de nossa educação pública e colher informações para avaliar o Plano 
de Carreira do Magistério. 

A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio foi a Jacutinga, 
Alienas, Pompéu, Ubá, Lima Duarte, Poços de Caldas e à região de 
Campos das Vertentes para analisar, junto com as populações locais, 
estratégias para o incremento da atividade turística e o 
desenvolvimento regional. A Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais foi a Nova Lima para verificar in loco o desastre ecológico 
provocado pelo rompimento da barragem de contenção de rejeitas da 
Mineração Rio Verde. 

Os danos ambientais causados pela extração do minério de ferro 
levaram os deputados a promover audiências públicas em ltabirito e 
Vazante e visitas para inspeção em Sabará, Caeté, Confins e Lagoa 
Santa. Neste último município, foram promovidas, em 2002, 
audiências públicas para debater a despoluição do Rio Jequitibá e de 
seus afluentes. Em Lambari, os Deputados debateram, em parceria 
com a população das estâncias hidrominerais do Circuito das Águas, 
o novo processo de licitação a ser realizado pela Comig para a 
exploração das águas minerais. 

Pará de Minas foi um dos destinos da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial, que reuniu os produtores de frango do 
Estado para discutir sua situação. Barbacena foi palco de duas 
audiências públicas de comissões. Evento semelhante ocorreu em 
ltabirito, com a finalidade de avaliar as implicações que a falência da 
Usina Queiroz Júnior trouxe para os trabalhadores da empresa. 

Em defesa da justiça e da cidadania, a Comissão de Direitos 
Humanos desdobrou-se para apurar denúncias de torturas e avaliar a 
realidade carcerária do Estado. Com esse objetivo, foi ao encontro da 
população, em visitas a municípios a exemplo de ltaúna, Uberlândia e 
Ouro Preto. Buscando soluções para conflitos agrários, a Comissão 
esteve em Buritis, Felisburgo, Mário Campos e Sarzedo. Foi também 
a Brasília, para discutir, com o superintendente do lncra, a situação 
dos acampamentos e assentamentos do Noroeste mineiro. 

A Comissão atuou, além disso, de maneira firme na defesa das 
minorias e dos segmentos mais fragilizados da sociedade. 

Por meio do fórum "Desenvolvimento Econômico Regional", os 
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eventos promovidos pela Assembléia Legislativa deixaram o 
Palácio da Inconfidência e chamaram à participação os cidadãos do 
interior do Estado, para estudar os problemas onde eles se fazem 
sentir com mais intensidade. 

Como integrantes desse fórum, foram realizados, com pleno 
sucesso, os seguintes eventos: 

1. "Encontro Cultural da Província de Ardósia de Minas Gerais", que 
teve lugar, em setembro de 2001, no Centro Social da cidade de 
Papagaio; 

2. Seminário "Modernização do Comércio como Alternativa para o 
Desenvolvimento Regional", que mobilizou Divinópolis e Nova Serrana 
em torno do debate dos problemas e das perspectivas da indústria do 
vestuário, culminando no lançamento do Plano de Ações Estratégicas 
para o Desenvolvimento Sustentável de Divinópolis; 

3. Seminário "Desenvolvimento Regional da Microrregião da 
Mantiqueira", que aconteceu em Alto Rio Doce, com a finalidade de 
propor estratégias de desenvolvimento para a região. 

Seguindo o princípio da interiorização, foi promovido o "I Fórum 
Interestadual sobre a Preservação e Desenvolvimento Sustentável do 
Grande Lago de Furnas". 

O seminário "Administração Pública Competente" foi oferecido, nas 
cidades-pólo, aos quadros administrativos municipais, para dar-lhes a 
oportunidade de aprofundar e reciclar conhecimentos sobre temas 
importantes como técnica legislativa, redação oficial, organização e 
procedimentos regimentais, gestão financeira e orçamentária, 
aspectos jurídicos e securitários da Lei de Responsabilidade Fiscal. A 
iniciativa foi pioneira e contribuiu para responder à grande demanda 
por informações num tempo de mudanças substanciais nas regras da 
administração pública. 

O esforço visando à capacitação de agentes públicos municipais 
demandou, além de cursos presenciais, recursos como publicações e 
vídeos didáticos. 

O Novo Ciclo de Palestras para Vereadores, desenvolvido em 
parceria com a União de Vereadores do Estado de Minas Gerais -
Uvemig, aconteceu em cinco cidades-pólo do Estado e atingiu um 
público que se aproximou dos mil participantes. Os servidores das 
Câmaras Municipais de Pedro Leopoldo, Aimorés e Lavras também se 
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beneficiaram com iniciativas da Escola do Legislativo, e a Casa 
apoiou a criação da Cãmara-Escola em Governador Valadares. 

As entidades do Terceiro Setor também foram alvo de cursos de 
capacitação oferecidos pela Assembléia Legislativa. 

Visando, ainda, reforçar sua parceria com a sociedade e a 
participação do povo em seu dia-a-dia, o Legislativo mineiro divulgou 
suas atividades por intermédio de bem-sucedida campanha 
publicitária, que está tendo um excelente retorno em termos de maior 
aproximação entre a população e o Parlamento. 

Em seu diálogo com o interior, a instituição incrementou o uso dos 
recursos da mídia e da informática. Hoje, 129 municípios recebem a 
TV Assembléia em sinal aberto, e outros 22 pelo sistema a cabo. A 
emissora leva a todo o Estado a cobertura dos trabalhos de Plenário e 
das Comissões, junto com uma variada grade de programação 
centrada na formação para o exercício da cidadania. São 
disseminadas, ainda, informações para mais de 160 emissoras de 
rádio. 

A exemplo do que aconteceu nos pleitos anteriores, o 
acompanhamento do processo eleitoral de 2002 destacou-se pela 
qualidade e precisão das informações. Neste ano a integração de três 
veículos de comunicação - televisão, rádio e Internet - foi a 
responsável pelo sucesso da cobertura. 

As Comissões Parlamentares de Inquérito e as Comissões 
Especiais são instrumentos eficazes que o Regimento Interno coloca a 
serviço da função fiscalizadora da qual esta Casa é 
constitucionalmente incumbida. 

Entre as primeiras, no biênio que se encerra, sete concluíram os 
trabalhos durante este ano, encaminhando suas conclusões ao 
Executivo, ao Judiciário e ao Ministério Público, para as providências 
cabíveis. As CPis das Licitações, do Fundo Somma e da Saúde 
obtiveram, ainda durante os trabalhos, resultados importantes no 
sentido de coibir práticas administrativas inadequadas e prejudiciais 
ao Estado. Espera-se que, com os respectivos desdobramentos nos 
órgãos para os quais foram remetidas as conclusões, seus efeitos 
ganhem ainda mais efetividade. 

A CPI do Preço do Leite, cujos trabalhos se encerraram em abril de 
2002, produziu a Lei n° 14.131, de 2001, que modifica a política 
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tributária sobre o leite e seus derivados. A CPI da Mineração 
Morro Velho aprovou seu relatório final em maio do corrente ano, e a 
CPI das Carvoarias, em junho. Ambas recomendaram o 
encaminhamento de inúmeras sugestões aos órgãos competentes. 
Além dessas, a CPI dos Cartórios encerrou seus trabalhos. 

Instalada em 6 de dezembro de 2001, a CPI do Sistema Prisional 
teve os trabalhos reabertos em novembro de 2002 e seu prazo 
prorrogado por mais 60 dias. 

Entre as Comissões Especiais instaladas nos últimos dois anos, 
destacaram-se a da Lei Robin Hood, que procedeu a estudos sobre a 
legislação relativa ao rateio da parcela de arrecadação do ICMS 
destinada aos municípios, a do Ensino Superior, a das Máquinas "Off-
line", a do BDMG, a do Esporte, a do Programa de Concessão de 
Rodovias e a da Prostituição Infantil. 

Concluiu também seus trabalhos neste biênio a Comissão Especial 
do Código de Trânsito, das Multas e Taxas, que conseguiu a redução 
de diversos tributos e deu início à discussão, pela sociedade, da 
justeza e da eficácia das multas de trânsito. A Comissão Especial da 
Prostituição Infantil realizou audiências públicas em, 
aproximadamente, uma dezena de cidades e sugeriu diversas 
medidas para a solução do problema investigado. 

Apresentaram ainda seus relatórios a Comissão Especial dos 
Servidores Designados, a Comissão Especial da Lista de Assinantes, 
institu ida com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos 
processos adotados pela Telemar na publicação da lista de 
assinantes, e a Comissão Especial da Samarco, criada para analisar 
as atividades da empresa. 

Encontra-se em funcionamento a Comissão Especial do Ceps-
lpsemg, cuja finalidade é analisar o convênio firmado pelas duas 
entidades. 

A função fiscalizadora tem sido exercida incansavelmente pelas 
comissões permanentes em seu âmbito de competência, ressaltando-
se o encaminhamento dado às denúncias apresentadas pelos 
cidadãos. 

No que se refere à integração entre o Legislativo e a sociedade, a 
Casa assegurou, em 2001 e 2002, a continuidade dos projetos que 
compõem o Programa Educação para a Cidadania: Cidadão Mirim, 
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voltado para estudantes do ensino fundamental, Caminhos da 
Democracia, cujo público-alvo são os alunos do ensino médio, e a 
Jornada Universitária, dedicada aos que cursarn o ensino superior. 

Merece destaque o projeto Melhor Idade, estruturado para atender 
aos representantes da terceira idade. O curso de Educação para a 
Cidadania, disponibilizado na Internet, foi reformulado e adquiriu o 
formato de cartilha eletrônica. 

O Programa de Formação de Lideranças Comunitárias, concebido 
para dar apoio às organizações não governamentais, especialmente 
no que se refere à formação e capacitação de lideranças efetivas e 
comprometidas, ofereceu diversas turmas para o Curso de Lideranças 
Comunitárias, atingindo amplo universo de inscritos, entre 
representantes de associações, de entidades de classe, agentes 
públicos, prefeitos e vereadores. 

O Curso Básico de Assessoria Parlamentar, que difunde 
informações sobre o trabalho da Assembléia Legislativa a integrantes 
de vários órgãos públicos e entidades da iniciativa privada, foi um dos 
projetos da instituição que obtiveram pleno êxito. 

Os eventos promovidos ou apoiados pela Casa têm contribuído 
substancialmente para o aprimoramento das relações entre o 
Legislativo e a sociedade. Além daqueles a que já nos referimos, 
outros foram realizados com êxito. 

O "Movimento Minas em Defesa das Águas", em 2001, culminou em 
seis ciclos de debates sobre os seguintes temas: a desverticalização 
da Cemig, a defesa das águas de Minas, o colapso energético 
brasileiro, o gerenciamento das águas em âmbito interamericano, a 
gestão das águas no âmbito do Rio Uberaba e a proteção ambiental 
na bacia do Rio das Velhas. Os eventos foram complementados por 
um fórum técnico sobre as alternativas energéticas e pela 
comemoração dos 500 anos do Rio São Francisco. 

As ações da Assembléia Legislativa em defesa dos recursos 
hídricos e energéticos ganharam continuidade em 2002, por meio de 
iniciativas como o ciclo de debates "Divisão do Setor Elétrico: Crise 
Energética, Aumento de Tarifas e Perda da Eficiência das Empresas" 
e o seminário legislativo "Águas de Minas li". Este último foi precedido 
de uma etapa de interiorização: foram realizados encontros em 17 
cidades-pólo, localizadas nas principais bacias hidrográficas mineiras. 
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O evento resultou num documento com 170 propostas. 

Sintonizada com uma das principais preocupações da população 
brasileira e do povo mineiro, a Assembléia Legislativa implementou 
iniciativas com o objetivo de equacionar e propor soluções para os 
problemas atinentes à segurança pública. Nesse sentido, a Casa 
estabeleceu parceria com representantes dos poderes públicos, das 
organizações policiais e da sociedade civil, para fazer um diagnóstico 
da situação e propor soluções. 

Em maio de 2002, foi promovido o "Seminário Regional Violência 
Urbana e Saúde Pública", em atendimento a solicitação recebida da 
Cãmara dos Deputados e do Ministério da Saúde. Participaram da 
organização do evento os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Espírito Santo. No programa, elaborado em conjunto, 
constaram temas como "Os Impactos da Violência na Saúde" e 
"Violência Urbana: Diagnóstico e Perspectivas de Solução". 

A preocupação com a segurança deu origem a diversas 
proposições, algumas das quais resultaram em normas que já 
integram nosso ordenamento jurídico. O ponto alto do trabalho do 
Parlamento mineiro nessa área foi a criação e a instalação da 
Comissão Permanente de Segurança Pública, em que o debate das 
questões do setor e a busca de respostas terão assegurada sua 
continuidade. 

A preocupação com as questões sociais e a resistência a um 
modelo inadequado de globalização econômica deram origem aos 
fóruns técnicos "Alternativas para o Desenvolvimento Social" e "Minas 
por um Outro Mundo"; este último constituiu uma preparação para o 
Fórum Social Mundial de 2002. Um seminário legislativo sobre o 
voluntariado foi mais uma iniciativa que visou à busca de um novo 
modelo de sociedade. 

Ainda na linha de priorização dos problemas sociais, foram 
realizados os ciclos de debates "A Educação que Nós, Surdos, 
Queremos", "Surdos no Trabalho: Dê Ouvidos a Essa Idéia", 
"Acupuntura e Terapias Afins: Métodos Complementares de 
Assistência à Saúde", "Políticas Públicas - Cotas para a População 
Negra" e "As Demandas de um Brasil que Envelhece". 

Trabalhando em defesa de uma sociedade mais justa, de uma nova 
ordem econômica mundial e da soberania nacional, o Parlamento 
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mineiro realizou, em agosto de 2002, o "11 Fórum Minas por um 
Outro Mundo: uma Outra América é Possivel - com Soberania e 
Integração", em conjunto com as entidades que integram o Comitê 
Mineiro do Fórum Social Mundial. A questão do endividamento 
externo foi objeto do ciclo de debates "Auditoria Cidadã da Dívida". 

Urge que se repense, a cada momento, o papel dos legislativos 
estaduais, com vistas a adequá-los às expectativas da sociedade. 
Com esse propósito, foi realizado um ciclo de seminários sobre o tema 
"Desafios e Perspectivas do Poder Legislativo Estadual", com a 
participação de Deputados, servidores e do público em geral. Foram 
quatro seminários, seguidos de grupos de discussão e de uma sessão 
plenária final, com o objetivo de produzir um documento destinado a 
alimentar o debate nacional sobre o tema. 

O ciclo ganhou continuidade no Núcleo de Estudos e Pesquisas do 
Poder Legislativo - Nepel, que já abriga diversos projetos de pesquisa 
sobre as atividades do Poder. 

Em dezembro de 2001, a Casa participou, em Manaus, de um 
encontro promovido pela União Nacional dos Legislativos Estaduais -
Unale, para debater, entre outros assuntos, a perda de prerrogativas 
do Poder Legislativo. 

Como resultado dessa participação e para dar seqüência à 
discussão, a Assembléia de Minas realizou o ciclo de debates 
"Ampliação da Competência Legislativa dos Estados". Ainda no 
âmbito do estudo das atribuições do Legislativo, foi realizado o fórum 
técnico "A Consolidação das Leis como Instrumento de 
Aperfeiçoamento da Democracia". 

Devido aos bons resultados alcançados, outros ciclos de debates e 
fóruns técnicos merecem menção especial. Constituem exemplos os 
ciclos de debates "O Regime Tributário e as Empresas Mineiras", que 
discutiu principalmente a situação das pequenas e médias empresas; 
"Ampliação da Malha Rodoviária: Condição para o Desenvolvimento 
Econômico e Social do Estado"; e "Jogo: Realidade e Legalidade". 

Entre os fóruns técnicos, é importante destacar "A Biotecnologia e 
Você: Mitos, Verdades e Fatos" e "Instituições de Pesquisa Científica 
e Tecnológica de Minas Gerais: Crise e Perspectivas". 

Como não poderia deixar de ser, o Poder Legislativo participou 
ativamente das comemorações do centenário de nascimento de 
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Juscelino Kubitschek. O Palácio da Inconfidência foi sede de uma 
exposição de fotos e documentos históricos relacionados com a vida 
do insigne mineiro e do lançamento de um número especial da 
Revista do Legislativo a respeito do grande Presidente. No dia 4 de 
setembro de 2002, aconteceu o ciclo de debates "Os Anos JK", como 
parte das homenagens. 

No que se refere à elaboração legislativa, este biênio foi um tempo 
de muito trabalho. Os resultados têm de ser medidos não só quanto 
ao número de iniciativas que se transformaram em normas legais, 
mas sobretudo pelo esforço constante de aperfeiçoar as propostas 
encaminhadas por outros Poderes. 

Tais resultados incluem as análises que concluíram pela rejeição de 
proposições que, apesar de bem-intencionadas, revelaram-se 
inconstitucionais ou prejudiciais aos interesses maiores da gente 
mineira. Entre as matérias que se transformaram em normas jurídicas, 
merecem destaque especial as emendas à Constituição enumeradas 
a seguir. 

A Emenda à Constituição no 49 originou-se de proposta cujo primeiro 
signatário foi o Deputado Antônio Júlio. Por ela, a Carta mineira foi 
adequada ao disposto na Emenda à Constituição no 19/98, que lançou 
as bases da reforma administrativa. A Emenda n° 49 veio para 
resolver sérios problemas do funcionalismo público estadual, 
especialmente dos ocupantes de função pública, que, por falta de 
legislação adequada, vinham sendo vítimas de inaceitável injustiça. 

A Emenda à Constituição n° 50/2001, oriunda de proposta do 
Governador do Estado, tem por objetivo a proteção do patrimônio de 
Minas Gerais, ao obrigar que a alienação de empresas públicas e de 
sociedades de economia mista tenha autorização de seu dono - o 
povo mineiro-, ouvido mediante plebiscito ou referendo. 

A Emenda à Constituição n° 51/2001 teve como origem iniciativa 
cuja primeira signatária foi a Deputada Elbe Brandão. Ela visa 
incentivar o turismo em Minas, por meio do estudo do tema em nossas 
escolas. 

A Proposta de Emenda à Constituição no 86, de 2002, cujo primeiro 
signatário é o Deputado Hely Tarqüínio, suprime a exigência de 
licença prévia da Assembléia Legislativa para processar Deputado, 
extinguindo a imunidade parlamentar formal. 
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Leis complementares de grande importância foram promulgadas 

neste biênio. A Lei no 60, de 2001, modifica a Lei Básica de 
Organização da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, visando 
enfatizar o policiamento florestal e rural. A Lei no 61, de 2001, altera a 
Lei Orgânica do Ministério Público, criando novas promotorias 
especializadas e consolidando o Procon. A Lei no 64, de 2002, institui 
o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores 
públicos do Estado de Minas Gerais. A Lei n° 63 introduziu mudanças 
relativas à Região Metropolitana de Belo Horizonte e ao respectivo 
colar metropolitano. 

Depende apenas de sanção do Governador para transformar-se em 
lei o Projeto de Lei Complementar no 50, de 2002, que organiza a 
Defensoria Pública. 

Nos últimos dois anos, algumas centenas de novas leis passaram a 
figurar no ordenamento jurídico estadual, abrangendo matérias sobre 
diversas áreas. Quanto à da saúde, por exemplo, produziram-se 
normas relativas ao controle dos preços de medicamentos; à 
prevenção e detecção de casos de lesão por esforço repetitivo; à 
realização do exame de emissões evocadas otoacústicas nos 
hospitais da rede pública estadual; à implantação, na rede pública 
hospitalar, de programa de prevenção e tratamento da obesidade e 
das doenças dela decorrentes; à classificação do grupo sangüíneo e 
do fator RH juntamente com o "exame do pezinho"; e à política 
estadual de prevenção e atenção integral à saúde da pessoa 
portadora de diabetes. 

Na área da segurança pública, foram editadas, entre outras, leis 
sobre a proibição do "trote" nas "caloura das", bem como do uso de 
pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns; tratou-se da 
utilização, de forma integrada, pelas Polícias Civil e Militar, dos 
sistemas de informação pertencentes a órgãos e entidades da 
administração pública. É importante destacar ainda a lei que dispõe 
sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas 
Gerais. 

Em favor do incentivo à comercialização e à industrialização de 
produtos típicos mineiros, foram promulgadas leis sobre a cachaça de 
Minas, sobre a criação do Pró-Pequi, visando incentivar o cultivo, a 
extração, o consumo e a comercialização dos frutos nativos do 
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Mamona • Pró-Mamona• ; foi instituído o pólo de desenvolvimento do 
setor da indústria e comércio de fogos de artifício, e normatizado o 
processo de produção do queijo minas artesanal. 

Os interesses do comércio e da indústria em geral, especialmente os 
relacionados às pequenas e microempresas, foram contemplados não 
só na lei que inclui municípios no Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves - Pró-Confins, como também na lei que dispõe sobre 
as empresas de asseio e conservação, na que reorganiza o Conselho 
de Industrialização e na que dispõe sobre o Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte - Microgeraes. 

A prática legiferante desta Casa contribuiu também para a solução 
da crise energética, ao aprovar a lei que destina recursos para a 
implantação da Usina Hidrelétrica de !rapé, ao aprovar a lei que trata 
da redução da carga tributária nas operações com energia elétrica, 
bem como a que autoriza a Copasa a participar de consórcio para a 
construção de usinas hidrelétricas e termoelétricas. 

O meio ambiente foi contemplado com dispositivos legais que 
criaram a Área de Proteção Ambiental (APA) Fazenda Capitão 
Eduardo, declararam o trecho mineiro do Rio São Francisco 
patrimônio cultural, paisagístico e turístico do Estado e criaram a 
Medalha 500 Anos do Rio São Francisco. 

No que concerne a essa área, foram promulgadas a lei que dispõe 
sobre as políticas florestal, de proteção à biodiversidade e de uso 
alternativo do solo; a que institui o sistema estadual de certificação de 
qualidade ambiental para bens e produtos industrializados e agrícolas; 
a que dispõe sobre a política de proteção à fauna e flora aquáticas e 
de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura; a que estabelece a 
política estadual de reciclagem de materiais; a que trata da sinalização 
de locais de interesse ecológico; a que dispõe sobre a necessidade de 
os estabelecimentos instalados às margens das rodovias serem 
dotados de equipamentos para tratamento de esgotos e separação de 
resíduos sólidos, óleos e graxas. 

O modelo administrativo do Estado foi aperfeiçoado com a 
aprovação de várias leis. Uma delas transformou cargos no Quadro de 
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Pessoal da Educação e outra instituiu o cadastro de fornecedores 
impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual. 

Foram, ainda, aprovadas a lei que estabelece critérios para o 
controle da ordem cronológica dos pagamentos dos contratos 
administrativos; a que instituiu a modalidade de licitação denominada 
pregão; a que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da 
administração; as que tratam dos quadros de pessoal dos serviços 
auxiliares do Ministério Público e do quadro de servidores do Poder 
Judiciário. 

No setor da educação, o ordenamento jurídico mineiro ganhou, no 
último biênio, a norma que institui o Programa Bolsa Familiar para a 
Educação; a que dispõe sobre a divulgação dos recursos financeiros 
destinados à educação; a que estabelece requisitos para a criação, a 
autorização de funcionamento, o acompanhamento, a avaliação e o 
reconhecimento dos cursos de nível médio, pós-médio e superior na 
área de saúde ministrados pelas instituições integrantes do sistema 
estadual de educação. 

Merecem ser destacadas a norma que institui atendimento especial 
a deficiente visual na rede de ensino do Estado; a que torna 
obrigatórios o hasteamento da Bandeira Nacional e a execução do 
Hino Nacional nas escolas públicas; a que institui o Programa Minas 
em Destaque; a que permite a celebração de convênios entre as 
universidades do sistema estadual e os municípios mineiros para a 
implantação dos cursos de Pedagogia e Normal Superior; a que torna 
obrigatório o ensino fundamental nas penitenciárias e dá ao detento o 
direito de cursar o ensino supletivo. 

A preocupação com o aspecto social encontra eco na lei que cria o 
Índice Mineiro de Responsabilidade Social; na que concede ingresso 
gratuito a menores de cinco a doze anos de idade em competição 
esportiva realizada em estádio ou praça de esportes de propriedade 
do Estado; na lei que autoriza a renegociação de dívidas oriundas de 
operações creditícias realizadas entre a Cohab e os seus mutuános; 
na que dispõe sobre o projeto Mutirão Universitário; na que trata da 
habilitação de estabelecimentos destinados à produção ou à 
manipulação de alimentos destinados à venda no comércio e 
elaborados por produtores artesanais ou de agricultura familiar, 
medida que isenta de diversas taxas os proprietários de terra que 
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possuam até 50 hectares; e na que autoriza o Poder Executivo a 
contratar empréstimo com o Bird para combater a pobreza rural da 
região do Nordeste mineiro. 

A defesa do consumidor foi facilitada com normas que regulam o 
atendimento de clientes nos estabelecimentos bancários; tornam 
obrigatória a afixação de informações sobre procedimentos a serem 
adotados em caso de óbito em hospitais e clínicas; proíbem que 
sejam lançados, no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, os 
nomes dos mutuários em atraso com as prestações do Sistema 
Financeiro de Habitação. 

Como incentivo às atividades turísticas, a Assembléia de Minas 
aprovou a lei que dispõe sobre a política de desenvolvimento do 
ecoturismo e do turismo sustentável; a que autoriza o Executivo a 
estabelecer um calendário estadual de eventos culturais e turísticos; e 
a que amplia o limite para realização de operação de crédito 
objetivando a implantação do Prodetur. 

Uma conquista importante na área de direitos humanos foi a lei que 
dispõe sobre sanções para coibir as práticas discriminatórias contra 
pessoas em virtude de sua orientação sexual. 

Na área de agricultura, foram promulgadas a lei que cria o programa 
de armazenagem em propriedade rural e a que dispõe sobre a 
agricultura orgânica. 

Entre as resoluções de iniciativa da Mesa da Assembléia 
promulgadas neste biênio, é necessário destacar a que recebeu o 
número 5.200, de 2001, fixando normas relativas à remuneração e às 
verbas indenizatórias do Deputado Estadual; a 5.202, de 2001, que 
dispõe sobre a implementação do Sistema Integrado de Administração 
Financeira, o Siafi-Assembléia; e a 5.203, de 2002, que altera o 
sistema de carreira da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

Tais normas aperfeiçoaram o sistema de controle e racionalização 
dos gastos da Casa. O resultado foi que, tanto em 2001 como em 
2002, o gasto da instituição com pessoal ficou abaixo do limite 
estabelecido pelo ordenamento jurídico, especialmente pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, mesmo incluindo-se as despesas com os 
inativos. De 2001 para 2002, verificou-se uma redução no volume total 
de gastos. 

Outras resoluções que também merecem destaque são a que 
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recebeu o número 5.204, de 2002, criando a Comissão 
Permanente de Segurança Pública; a 5.205, de 2002, aprovando o 
encaminhamento de três propostas de emenda à Constituição ao 
Congresso Nacional; e a 5.207, de 2002, estabelecendo 
procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar. 

Finalmente, cumpre ressaltar que a Mesa da Assembléia promoveu, 
em 2001, concurso público para o preenchimento de vagas nos 
quadros técnicos da instituição, desfalcados pelas inúmeras 
aposentadorias ocorridas, principalmente em decorrência da Emenda 
à Constituição n° 20, que promoveu, no nível nacional, a reformada 
Previdência. 

A Mesa da Assembléia promoveu, ainda, a valorização do servidor 
do Legislativo, oferecendo vários cursos de capacitação, entre os 
quais o Curso de Especialização em Poder Legislativo - pós-
graduação lato sensu, desenvolvido em parceria com a PUC Minas, e 
o Telecurso de nível fundamental, em parceria com o Sistema Sesi-
Fiemg. Foram abertas também mais duas turmas de ensino médio. 

A Mesa da Assembléia determinou diversas medidas de 
racionalização do uso de energia, como estratégia para colaborar com 
a solução da crise energética. Graças à adequação dessas 
providências, conseguimos substancial economia de eletricidade, sem 
prejudicar o andamento dos trabalhos legislativos. 

Ainda visando ao uso racional de recursos, determinou também a 
realização de estudos e as primeiras providências para a implantação 
de programas de computador livres e gratuitos. 

No segundo biênio da 14• Legislatura, a Assembléia Legislativa 
manteve-se fiel a sua tríplice missão de legislar, fiscalizar e expressar 
os anseios de nossa gente. Além disso, atenta à situação financeira 
particularmente difícil experimentada pelo Estado, foi parcimoniosa na 
utilização dos recursos colocados à sua disposição, buscando tirar 
deles o máximo benefício para a população mineira. Ateve-se ao 
essencial e foi rigorosa ao eliminar quaisquer gastos que não fossem 
absolutamente necessários, cortando, às vezes, até na própria carne. 

Essa severidade, entretanto, não prejudicou a atuação do Poder 
Legislativo. Graças à criatividade e ao empenho de cada um, foram 
muitos e bons os resultados alcançados. 

Pode-se dizer, mesmo, que o realismo que marcou este período 
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2 - Atividade Institucional 
2.1 - Elaboração legislativa e controle externo 
2.1.1 - Plenário 
O Plenário da Assembléia trabalhou intensamente no biênio 2001-

2002 na elaboração de normas fundamentais para o desenvolvimento 
do nosso Estado e para a melhoria das condições de vida do povo 
mineiro. Sem perder de vista suas demais atribuições constitucionais, 
fiscalizando com rigor o Governo e a execução das políticas públicas, 
o Parlamento mineiro assumiu seu papel de instãncia formadora de 
cidadania e interagiu de forma efetiva com a sociedade mineira na 
defesa das grandes causas do Estado. 

Durante as duas últimas sessões legislativas ordinárias, em 270 
reuniões deliberativas de Plenário, tramitaram 1.214 proposições, das 
quais 241 haviam sido transformadas em normas jurídicas, até o dia 
17 de dezembro deste ano. Foram submetidas à deliberação 
conclusiva das Comissões 752 matérias e 493 delas integram hoje o 
ordenamento jurídico do Estado. 

Entre as inúmeras normas jurídicas que resultaram de proposições 
aprovadas pela Assembléia, no período 2001-2002, vale citar: 

- Emenda à Constituição n° 49, cujo primeiro signatário é o 
Deputado Antônio Júlio - Tem por objetivo adequar o texto da 
Constituição mineira ao disposto na Emenda à Constituição n° 19/98. 
A aprovação dessa emenda representa um importante passo para a 
solução de sérios problemas relacionados com o funcionalismo 
estadual, especialmente com os ocupantes de função pública. 

- Emenda à Constituição no 50/2001 - originada de proposta do 
Governador do Estado. Visa inserir na Constituição dispositivo 
prevendo que seja submetido à aprovação popular, mediante 
plebiscito ou referendo, o processo de alienação de empresas 
públicas e de sociedades de economia mista estaduais. 

-Emenda à Constituição n° 51/2001 -tendo como primeira signatária 
a Deputada Elbe Brandão - A proposta, aprovada e promulgada, 
objetiva valorizar o turismo em Minas Gerais, por meio da promoção, 
nas escolas, de estudos acerca do tema. 

- Lei Complementar no 60/2001 - Modifica a Lei Básica de 
Organização da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, incluindo, 
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em suas unidades operacionais, grupamentos voltadas para o 
policiamento florestal e rural. 

- Lei Complementar no 61/2001 - Altera a lei orgânica do Ministério 
Público, criando novas Promotorias especializadas, voltadas, 
principalmente, para a proteção dos direitos difusos, e efetiva, no 
âmbito da instituição, a existência do Procon. 

- Lei Complementar n° 64/2002, de autoria do Governador do Estado 
- Institui o regime próprio de previdência e assistência social dos 
servidores públicos do Estado de Minas Gerais. 

Além dessas matérias, foram sancionadas ou promulgadas, no 
biênio, centenas de leis ordinárias, que demonstram a preocupação 
dos parlamentares mineiros com a segurança dos cidadãos, a 
melhoria dos sistemas de ensino e de saúde, a proteção dos direitos 
coletivos difusos, assim compreendidos os relativos ao meio ambiente 
e à defesa do consumidor, e com o desenvolvimento econômico e 
social do nosso Estado. Merecem destaque, entre as matérias 
aprovadas, as seguintes: 

- Lei n° 13.818/2001 - Proíbe a prática do trote e de atividade 
violenta nas calouradas realizadas em instituição ou órgão integrante 
do sistema estadual de ensino. 

- Lei no 13.820/2001 - Dispõe sobre a criação de sistema 
centralizado de controle de preços de medicamentos no Estado. 

- Lei no 13.824/2001 - Altera dispositivos da Lei no 13.163, de 20 de 
janeiro de 1999, que promove a adequação da lei orgânica do Instituto 
de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais- lplemg - às 
normas constitucionais e dá outras providências. 

- Lei no 13.866/2001 - Dispõe sobre procedimentos especiais para a 
prevenção e a detecção de casos de lesão por esforço repetitivo -
LER. 

- Lei n° 13.913/2001 -Altera a redação do art. 3° da Lei n° 11.721, 
de 29 de dezembro de 1994, que cria e transforma cargos no Quadro 
de Pessoal da Educação e dá outras providências. 

- Lei n° 13.928 /2001 - Cria a Medalha 500 Anos - Rio São 
Francisco. 

- Lei n° 13.949/2001 - Estabelece o padrão de identidade e as 
características do processo de elaboração da cachaça de Minas e dá 
outras providências. 
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- Lei no 13.954/2001 - Autoriza o Poder Executivo a destinar, 

para a implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé, recursos 
provenientes de dividendos ou juros sobre o capital próprio recebidos 
da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - e dá outras 
providências. 

- Lei no 13.958/2001 - Cria a Área de Proteção Ambiental - APA -
Fazenda Capitão Eduardo e dá outras providências. 

- Lei n° 13.965/2001 - Cria o programa mineiro de incentivo ao 
cultivo, à extração, ao consumo, à comercialização e à transformação 
do pequi e dos demais frutos e produtos nativos do cerrado - Pró-
Pequi. 

- Lei no 13.968/2001 - Regulamenta o art. 297 da Constituição do 
Estado, determinando a utilização, de forma integrada, pelas Polícias 
Civil e Militar, dos sistemas de informação relativos a segurança 
pública pertencentes a órgãos e entidades da administração pública 
estadual. 

- Lei no 13.994/2001 - Institui o cadastro de fornecedores impedidos 
de licitar e contratar com a administração pública estadual. 

- Lei no 14.007/2001 - Declara o trecho mineiro do Rio São Francisco 
patrimônio cultural, paisagístico e turístico do Estado e dá outras 
providências. Essa norma, como a Lei n° 13.928, anteriormente citada, 
faz parte de um conjunto de ações realizadas no Estado para 
comemorar os 500 anos da descoberta da foz do Rio São Francisco. 

- Lei no 14.044/2001 - Dispõe sobre a realização de referendo e 
plebiscito no Estado. 

- Lei n° 14.171/2002 - Dispõe sobre a criação do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - ldene - e dá 
outras providências. 

- Lei no 14.172/2002 - Cria o Índice Mineiro de Responsabilidade 
Social. 

- Lei 14.310/2002- Dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos 
militares do Estado de Minas Gerais. 

- Lei 14.311/2002- Autoriza a Copasa a participar de consórcio para 
construção de usinas elétricas e termoelétricas. 

- Lei 14.350/2002 - Trata da reorganização da Fundação Clóvis 
Salgado e dá outras providências. 

- Lei 14.360/2002 - Altera a Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 
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1999, que dispõe sobre o Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte do Estado de Minas Gerais- Microgeraes. 

- Lei 14.364/2002 - Autoriza o Poder Executivo a contratar 
empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento -Bird, destinado ao Projeto de Combate à Pobreza 
Rural da Região Mineira do Nordeste - PCPR. 

Corn relação às matérias cuja tramitação ainda não foi encerrada, ou 
se encerrou nas últimas reuniões desta sessão legislativa, cabe 
assinalar: 

- Projeto de Lei no 1.948/2002 - Institui o Serviço Auxiliar Voluntário 
na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado. 

- Projeto de Lei no 1.950/2002 - Garante a todo cidadão o direito às 
informações relativas à merenda escolar e dá outras providências. 
Transformou-se na Lei n° 14.489/2002. 

- Projeto de Lei n° 1.955/2002 - Dispõe sobre a criação do Fundo 
Estadual de Segurança Pública e dá outras providências. 

- Projeto de Lei no 1.965/2002 - Estabelece regras gerais para a 
atuação de guarda municipal em convênio com a Polícia Militar e com 
o Corpo de Bombeiros e dá outras providências. 

- Projeto de Lei no 1 .96712002 - Institui quotas de ação afirmativa 
para a população negra no acesso aos cargos e empregos públicos. 

- Projeto de Lei n° 2.021/2002 - Dispõe sobre a instalação de 
aparelhos eliminadores de ar nos hidrômetros e dá outras 
providências. 

- Projeto de Lei no 2.060/2002 - Dispõe sobre a política estadual de 
arquivos. 

- Projeto de Lei n° 2.071/2002 - Cria a Ouvidoria da Saúde do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

- Projeto de Lei no 2.120/2002 - Projeto Paz no Campo - Cria a 
Ouvidoria Agrária do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

- Projeto de Lei n° 2.142/2002 - Dispõe sobre a informação e a 
orientação sobre a legislação, o sistema e os procedimentos relativos 
a transplante de órgãos aos pacientes e seus familiares. 

- Projeto de Lei no 2.160/2002 - Dispõe sobre a proibição, no 
território do Estado de Minas Gerais, nos serviços de radiodifusão e 
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emissoras de televisão, da execução de músicas cuja letra 
contenha expressões atentatórias da moral e dos bons costumes, faça 
apologia a qualquer tipo de violência ou utilize termos de baixo calão e 
dá outras providências. 

- Projeto de Lei no 2.171/2002 - Dispõe sobre o Conselho Estadual 
de Turismo. Encaminhado ao Governador para sanção. 

- Projeto de Lei no 2.190/2002 - Isenta de pagamento do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - as 
motocicletas utilizadas para o transporte público de passageiros na 
categoria alugel, moto-táxi e dá outras providências. 

- Projeto de Lei n° 2.202/2002 - Dispõe sobre curso preparatório nas 
instituições públicas estaduais de ensino médio para ingresso no 
ensino superior. 

- Projeto de Lei no 2.233/2002 - Disciplina a inclusão de serviços não 
solicitados pelos clientes nas faturas mensais expedidas pelas 
operadoras de cartões de crédito. 

- Projeto de Lei no 2.255/2002 - Dispõe sobre a criação do Programa 
Estadual Remédio Cidadão e dá outras providências. 

- Projeto de Lei no 2.270/2002 - Estabelece a obrigatoriedade de 
divulgação dos preços do leite pagos a produtores e de venda de leite 
e derivados a estabelecimentos varejistas. 

- Projeto de Lei no 2.316/2002 - Institui o Pólo de Desenvolvimento 
do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis e dá outras 
providências. 

- Projeto de Lei n° 2.322/2002 - Dispõe sobre a produção, 
comercialização e distribuição de listas telefônicas no Estado. 

- Projeto de Lei no 2.330/2002 - Disciplina a concessão de passe 
livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade 
superior a 65 anos no transporte coletivo intermunicipal e dá outras 
providências. 

- Projeto de Lei no 2.370/2002 - Proíbe a inscrição dos devedores de 
tarifas públicas em cadastros de consumidores inadimplentes. 

- Projeto de Lei n° 2.392/2002 - Dispõe sobre a política estadual de 
desenvolvimento sustentado da cadeia produtiva do algodão e dá 
outras providências. Encaminhada a proposição de lei ao Governador 
para sanção. 

- Projeto de Lei no 2.396/2002 - Estima as receitas e fixa as 



1542 
despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado 
para o exercício de 2003. 

- Projeto de Lei no 2.401/2002 - Concede o prazo de quarenta e 
cinco dias para regularização da situação dos carros comprados em 
leilão. 

- Projeto de Lei no 2.404/200 - Dispõe sobre a verificação dos 
procedimentos a serem adotados em caso de óbito. 

- Projeto de Lei n° 2.414/2002 - Aprova o Quadro de Cargos do 
Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais- lpsemg, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei no 2.431/2002- Institui e organiza o Sistema Mineiro 
de Educação e da outras providências. 

Projeto de Lei no 2.437/2002 - Concede a servidores 
administrativos da Secretaria de Estado da Saúde o Adicional da 
Gestão SUS e dá outras providências. 

- Projeto de Lei n° 2.438/2002 - Dispõe sobre o Conselho de 
Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do Estado de Minas 
Gerais - Consea -MG - e dá outras providências. 

- 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. 

- Projeto de Lei no 2.445- Altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro 
de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências.(reduz alíquota de ICMS para 
medicamentos). 

- Projeto de Lei no 2.452/2002 - Dispõe sobre os procedimentos para 
utilização, no Estado, do clínquer importado pelas indústrias de 
fabricação de cimento e dá outras providências. Aprovado em 2° turno 
no final desta sessão legislativa. 

- Projeto de Lei no 2.453/2002 - Institui a Política Estadual de 
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas. 

- Projeto de Lei n° 2.455/2002 - Cria as Comissões Internas de 
Prevenção de Acidentes - Cipas - nas escolas de ensino médio da 
rede pública estadual. 

- Projeto de Lei n° 2.458/2002 - Dispõe sobre a certificação do queijo 
minas artesanal e dá outras providências. 
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- Projeto de Lei no 2.463/2002 - Cria cargos na estrutura 

orgânica das Secretarias dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar 
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Houve, ainda, em 2002, a apresentação de várias propostas de 
emenda à Constituição e de projetos de lei complementares de 
significativa relevância para o Estado. Os exemplos listados a seguir 
ilustram a produção legislativa neste ano: 

- 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 (autoria: Governador do 
Estado). 

- Projeto de Lei Complementar no 51/2002 - Institui a Região 
Metropolitana de Montes Claros, dispõe sobre sua organização e 
funções e dá outras providências (autoria parlamentar). 

- Projeto de Lei Complementar n° 52/2002 - Institui a Região 
Metropolitana de Curvelo, dispõe sobre sua organização e suas 
funções e dá outras providências (autoria parlamentar). 

- Projeto de Lei Complementar no 53/2002 - Dispõe sobre o Estatuto 
dos Profissionais da Educação Pública do Estado de Minas Gerais. 
(autoria : Governador do Estado). 

- Projeto de Lei Complementar n° 54/2002 - 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, consoante Lei Federal n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, art. 57, Decreto Federal n° 2.181, de 20 de março 
de 1997, art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -
ADCT- da Constituição Estadual e art. 24 da Lei Complementar no 61, 
de 12 de julho de 2001, e o respectivo Fundo. (autoria: Ministério 
Público). 

- Projeto de Lei Complementar n° 55/2002 - Faz adequação de 
dispositivos da Lei Complementar n o 27, de 18 de janeiro de 1993, 
para efeito de instituição do Fundo Especial do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais (autoria: Ministério Público). 

Foram apresentadas, em 2002, 15 Propostas de Emenda à 
Constituição, sendo 1 de autoria do Governador do Estado e as 
demais de autoria parlamentar: 

- Proposta de Emenda à Constituição n° 80/2002 - Altera os §§ 1 o a 
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4° do artigo 128, o inciso XXVI do artigo 90 da Constituição do 
Estado e o artigo 22 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias -ADCT- da Constituição do Estado- (altera a estrutura da 
Procuradoria-Geral do Estado e extingue a Procuradoria- Geral da 
Fazenda). 

- Proposta de Emenda à Constituição n° 81/2002 - Dá nova redação 
ao art. 138 da Constituição do Estado de Minas Gerais - (integra as 
ações das guardas municipais armadas ás da Polícia Civil e da Polícia 
Militar). 

- Proposta de Emenda à Constituição n° 82/2002 - Dá nova redação 
ao "caput" do art. 201 da Constituição do Estado - (dispõe que o 
Estado aplicará, anualmente, não menos de 30% da receita tributária, 
incluída a proveniente de transferência de recursos, na manutenção e 
no desenvolvimento do ensino). 

- Proposta de Emenda à Constituição no 83/2002 - Acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de instituir o 
Fundo para a Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco em território mineiro. 

- Proposta de Emenda à Constituição no 84/2002 - Acrescenta 
dispositivo ao art. 157 da Constituição do Estado - (inclui o orçamento 
da seguridade social na lei orçamentária anual). 

- Proposta de Emenda à Constituição no 85/2002 - Dá nova redação 
ao inciso 111 do art. 25 da Constituição do Estado - (permite a 
acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas). 

- Proposta de Emenda à Constituição no 86/2002 - Dá nova redação 
ao art. 56 da Constituição do Estado, suprimindo a exigência de 
licença prévia da Assembléia para processar deputado. A proposta, 
aprovada pelo Plenário no final desta sessão legislativa, foi 
encaminhada ao Governador para sanção. 

- Proposta de Emenda à Constituição n° 87/2002 - Altera o art. 137 
da Constituição do Estado de Minas Gerais, dispondo sobre a 
unificação da coordenação das atividades de segurança pública, e dá 
outras providências. 

- Proposta de Emenda à Constituição no 88/2002 - Acrescenta o § 7° 
ao art. 30 da Constituição do Estado (concede promoção ao policial 
civil que completar dez anos de efetivo serviço na mesma classe). 
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- Proposta de Emenda à Constituição no 89/2002 - Modifica e 

dispõe sobre o controle interno e externo, o Tribunal de Contas e os 
princípios da segurança jurídica e da juridicidade e dá outras 
providências. 

- Proposta de Emenda à Constituição no 90/2002 - Acrescenta o § 4° 
ao art. 199 da Constituição do Estado de Minas Gerais - (estabelece 
que a Uemg e a Unimontes deverão manter cursos de capacitação de 
alunos egressos de escolas públicas, visando possibilitar-lhes acesso 
ao ensino universitário das respectivas instituições educacionais). 

- Proposta de Emenda à Constituição no 91/2002 - Acrescenta o § 5° 
ao art.198 da Constituição do Estado de Minas Gerais (dispõe sobre o 
ensino de conteúdos relativos à proteção da criança e do 
adolescente). 

- Proposta de Emenda à Constituição no 92/2002 - Acrescenta o § 5° 
ao art. 183 da Constituição do Estado de Minas Gerais - (proíbe o 
repasse de recursos aos municípios que não instituam conselhos da 
criança e adolescentes). 

- Proposta de Emenda à Constituição no 93/2002 - Altera o art. 84, 
"caput", e o § 2° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição do Estado de Minas Gerais -ADCT - (promove o 
tombamento da Serra da Canastra e da bacia hidrográfica do Rio São 
Francisco). 

- Proposta de Emenda à Constituição no 94/2002 - Acrescenta e 
modifica artigos da Constituição do Estado relativos à competência do 
Conselho Estadual de Contas dos Municípios. 

2.1.2- Comissões 
No cumprimento de suas atribuições constitucionais, as Comissões 

da Assembléia, no biênio 2001-2002, procederam à fiscalização e ao 
acompanhamento das políticas públicas e atuaram como instância 
deliberativa das matérias de que trata o art. 103 do Regimento Interno. 

Privilegiando a discussão de temas de maior interesse social e de 
relevância para o Estado, as diversas Comissões da Casa, no seu 
âmbito de competência, abriram espaço para a participação efetiva da 
sociedade civil no processo legislativo. 

Em 2002, atendendo aos anseios populares, o Legislativo mineiro 
criou mais uma comissão permanente: a Comissão de Segurança 
Pública, que, além de cuidar das matérias afetas à sua área de 
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atuação, tem como competência sugerir políticas para o setor e 
cobrar da administração soluções para os problemas gerados pela 
falta de segurança. 

Nas duas últimas sessões legislativas, nas mais de 1 .300 reuniões 
realizadas na Capital e 80 no interior do Estado, as Comissões, com o 
objetivo de colher informações e esclarecimentos essenciais para o 
aperfeiçoamento de seus trabalhos, ouviram milhares de pessoas, 
entre convidados e depoentes. 

Reuniões com a participação de segmentos significativos da 
sociedade civil e debates acalorados marcaram as atividades das 
Comissões Permanentes no biênio que se encerra. 

Na Comissão Saúde, foi apresentado importante trabalho sobre a 
regionalização da saúde e a destinação dos recursos da área e foram 
discutidos, entre outros, os seguintes assuntos: a situação da Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; o problema da dengue; a 
implantação de alojamento conjunto de atenção à saúde das 
gestantes nos hospitais e demais estabelecimentos de saúde; a 
situação e as medidas de prevenção do câncer de mama no Estado; a 
contratação de médicos que atuam no Programa Saúde da Família do 
Estado de Minas Gerais. 

Na Comissão de Turismo, houve ampla discussão sobre a terceira 
idade, a preservação da Lagoa da Pampulha e o aproveitamento do 
potencial turístico dessa região; o funcionamento dos aeroportos de 
Confins e da Pampulha. Foi apresentado nessa Comissão, pela 
Cooperativa dos Profissionais de Turismo, o trabalho que vem 
realizando em prol do setor no Estado. 

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização dedicou-se, 
especialmente, ao problema da piscicultura semidesat'1vada do Vale 
do Jequitinhonha; à criação de regiões metropolitanas e aos 
problemas causados pela demarcação de limites entre os municípios 
de Cristiano Otoni e Conselheiro Lafaiete. 

Na Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, o 
debate sobre a massa falida da Unisa gerou várias reuniões e uma 
visita ao Fórum de Contagem; discutiu-se, também, a paralisação dos 
servidores do IMA, a correção dos proventos dos aposentados do 
INSS e a Campanha Nacional de Valorização da Residência Médica; 
a demissão de representantes dos servidores da Prodemge; a falência 
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da Usina Queiroz Júnior e suas conseqüências para os 
trabalhadores; a regulamentação da profissão de lnstrumentador 
Cirúgico; a importância do trabalho do artesão no Estado. 

Na Comissão de Defesa do Consumidor, houve discussão sobre a 
falta de água em diversos bairros da Capital e os erros verificados nas 
contas dos consumidores; a elevação das tarifas de diversos serviços 
públicos; a obrigatoriedade de venda a granel de medicamentos no 
comércio varejista; a clonagem de cartões bancários e a proteção ao 
consumidor; o problema da retenção do certificado de registro de 
licenciamento de veículos, nos casos em que o condutor interpôs 
recurso contra infração de trânsito. 

Na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, houve 
debates sobre a liberação dos recursos financeiros do Pronaf para as 
obras de infra-estrutura nos municípios; a situação de diversas 
rodovias; a proposta do Governo Federal de regionalização do 
sistema metroviário de Belo Horizonte e Contagem. 

Na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, geraram 
muita discussão a fiscalização sanitária e a inspeção da produção 
artesanal do queijo-de-minas, feito à base de leite cru; a implantação 
do Programa de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais; a política de 
abertura de novos escritórios municipais regionais da Emater/MG; a 
regulamentação da Lei 14.132, que obriga a inclusão do café na 
merenda escolar; os critérios adotados para registro de reserva legal 
dos imóveis rurais e a atuação da Polícia Florestal e Rural no Estado 
e a Lei n' 14.309, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção 
à biodiversidade no Estado. 

A Comissão de Direitos Humanos realizou, só no ano 2002, 15 
visitas para conhecimento de problemas, averiguação de denúncias e 
discussão de questões ligadas à área de defesa dos direitos e 
garantias individuais. O novo projeto do Instituto Médico Legal; a 
violência no trânsito e a impunidade dos infratores e a violência contra 
profissionais da área de saúde foram alguns dos temas debatidos 
nessa Comissão. 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, atenta a 
suas competências regimentais, preocupou-se em discutir 
amplamente os projetos mais polêmicos, com ênfase para os projetos 
da anistia fiscal e do Funderur, no ano de 2001, e para o Projeto de 
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Lei Complementar no 53, de autoria do Governador do Estado, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Pública no 
Estado, e o Projeto de Lei no 1.974/2002, que trata da redução da 
carga tributária proposta nas operações corn ferro, aço e no setor de 
blocos de cimento, fibrocimentos e produtos correlatos, em 2002. 

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia deu 
prioridade ao debate sobre o Sistema Mineiro de Avaliação da 
Educação Pública, o funcionamento do Conselho Estadual de 
Educação, sua legislação e suas atribuições; a situação do Instituto 
Estadual de Educação; o Programa Estadual de Apoio Financeiro às 
Escolas Famílias Agrícolas; a situação disciplinar e a segurança nas 
escolas públicas estaduais; a greve dos professores da rede pública 
estadual; o Projeto "Cidadão Educador'' que, nos moldes do Projeto 
"Veredas", visa à implantação emergencial de curso superior para 
professores regentes A3 e A4; o parecer n° 100/2002, do Conselho 
Nacional de Educação, que autoriza a redução da carga horária de 
cursos superiores para 3 anos; as políticas públicas que garantam aos 
alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Belo 
Horizonte, participantes do programa "Educação de Jovens e Adultos-
EJA", a continuidade de seus estudos no ensino médio na rede 
estadual de ensino; o diagnóstico da realidade financeira e 
organizacional da Uemg e da Unimontes, com ênfase para a 
transformação das Fundações de "Campi" agregados em centros 
universitários;. a situação dos professores, ajudantes de serviços 
gerais e demais servidores do magistério designados frente ao 
recente concurso público realizado pelo Governo do Estado. 

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais discutiu, entre 
outros temas, a proibição do uso e a comercialização dos produtos à 
base de amianto no Estado; a pesca amadora e profissional no 
Estado; as potencialidades turísticas da região das Vertentes e a 
política de desenvolvimento do ecoturismo regional e turismo 
sustentável; a construção de presídio em Santa Luzia em área de 
preservação ambiental. Promoveu ainda, em 2002, visita à Mineração 
Rio Verde para verificar o andamento das obras relacionadas com o 
acidente ocorrido naquela empresa. 

As Comissões de Administração Pública e de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia realizaram debate público, respectivamente, 
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sobre os temas "A Extensão do Simples para as Empresas 
Prestadoras de Serviços" e "A Inserção Social da Raça Negra", em 
2001. Em 2002, a Comissão de Administração Pública promoveu, no 
Plenário desta Casa, debate público para discussão do "Sistema 
Estadual de Previdência Social e de Assistência dos Servidores 
Públicos do Estado" e a Comissão de Direitos Humanos debate sobre 
o tema "Eleições 2002: Legislar na Defesa da Infância e da 
Juventude". 

Há, ainda, que se ressaltar a importante atuação das Comissões 
Interestaduais Parlamentares de Estudos para o Desenvolvimento 
Sustentável das Bacias dos Rios São Francisco e Doce. 

Com o propósito de estreitar a relação do Legislativo com a 
sociedade, as Comissões da Assembléia realizaram, no período 2001-
2002, debates e audiências públicas em diversas regiões do Estado 
para discussão de temas do interesse direto das comunidades locais. 
Assim, os parlamentares mineiros tiveram oportunidade de conhecer 
de perto a realidade de cada região e propor soluções adequadas 
para os problemas detectados. 

Ciente da necessidade de democratização do trabalho legislativo, a 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia realizou, ainda 
em 2001, audiências em todas as regiões do Estado, com a finalidade 
de discutir com representantes da sociedade organizada o panorama 
da educação pública em Minas Gerais e colher subsídios para o Plano 
de Carreira do Magistério. Em 2002, em audiência pública, foi 
discutida a situação dos professores e ajudantes de serviços gerais do 
magistério designados frente ao recente concurso público realizado 
pelo Estado. Por sua vez, a Comissão de Turismo, Indústria e 
Comércio promoveu, no ano de 2001, audiências públicas para 
discussão, em Jacutinga, Alienas, Pompéu, Ubá e Lima Duarte das 
potencialidades turísticas dessas regiões e do Parque Estadual do 
lbitipoca. Em 2002, esse debate foi estendido à região das Vertentes e 
a Poços de Caldas. 

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais também marcou 
presença em várias cidades do interior de Minas. Destaca-se a visita 
da Comissão, em 2001, à região de Nova Lima para a verificação, "in 
loco", do desastre ecológico ocorrido com o rompimento da barragem 
de contenção de rejeitas da Mineração Rio Verde. Esse acidente foi 
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motivo de importante debate nesta Casa, que contou com a 
presença de autoridades, técnicos e representantes da comunidade 
local. A discussão sobre os danos ambientais causados pela extração 
de minério de ferro foi uma outra preocupação da Comissão, que, 
para tratar do assunto, realizou audiências públicas nos Municípios de 
Vazante e ltabirito e visitas aos Municípios de Sabará, Caeté, Confins 
e Lagoa Santa. Além dos temas citados, a execução da política 
estadual de gerenciamento dos recursos hídricos do Estado constituiu 
importante foco de debate da Comissão. 

No ano que se encerra, essa Comissão deu prosseguimento às 
ações de interiorização de suas atividades e promoveu audiências 
públicas em Sete Lagoas, para discussão de possíveis soluções para 
a despoluição do Rio Jequitibá e seus afluentes; em Lambari, com a 
finalidade de consolidar e legitimar as reivindicações das estâncias 
hidrominerais do circuito das águas no novo processo de licitação a 
ser realizado pela Comig; em Conselheiro Lafaiete, para debater a 
instalação de antenas de telefonia celular naquele município. 

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial levou até Pará 
de Minas, em 2002, a discussão sobre a situação dos produtores de 
frango do Estado, e participou de reunião conjunta com a Comissão 
de Saúde e a de Meio Ambiente para debate sobre as conseqüências 
do uso de agrotóxicos na agricultura. 

A cidade de Barbacena foi também palco de duas audiências 
públicas. Na primeira, a Comissão de Trabalho, Previdência e Ação 
Social promoveu a discussão sobre o atendimento prestado pelos 
órgãos do Ministério do Trabalho aos trabalhadores da região e a 
segunda teve por objetivo proceder à discussão pública dos efeitos 
dos agrotóxicos na saúde e no meio ambiente. Audiência pública com 
o propósito de debater a falência da Usina Queiroz Júnior e suas 
conseqüências para os trabalhadores da empresa foi realizada 
também por essa Comissão em ltabirito. 

Os problemas causados pela demarcação de limites entre os 
municípios de Cristiano Otoni e Conselheiro Lafaiete e a criação de 
regiões metropolitanas foram objeto de debates promovidos pela 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; enquanto a 
Comissão de Administração Pública realizou debate sobre o Projeto 
de Lei n° 1.416/2001, de autoria do Governador do Estado, que dá 
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nova redação ao art.2° da Lei no 8.655, de 18 de setembro de 
1984, alterado pela Lei n° 12.563, de 23 de outubro de 1997, que 
estabelece que os sistemas de geração, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia serão desenvolvidos pela Cemig ou por 
intermédio de empresas subsidiárias integrais. 

É importante ressaltar que o número de participantes nos debates e 
audiências promovidos no interior do Estado vem crescendo a cada 
ano, o que confirma a necessidade de levar as discussões sobre os 
problemas fundamentais de Minas a todas as regiões. 

Além das atividades desenvolvidas pelas suas Comissões 
Permanentes, a Assembléia atuou, por intermédio de Comissões 
Temporárias, notadamente as Comissões Especiais e as Comissões 
Parlamentares de Inquérito, constituídas, ao longo das duas últimas 
sessões legislativas, para procederem ao estudo de matérias 
determinadas e à apuração de acontecimentos relevantes para a vida 
pública e para a ordem constitucional, legal, econômica e social do 
Estado. 

Entre as Comissões Especiais que funcionaram e tiveram seus 
trabalhos encerrados em 2001, destacam-se a Comissão Especial da 
Lei Robin Hood, que procedeu a estudos sobre a legislação relativa ao 
rateio da parcela de arrecadação do ICMS destinada aos municípios; 
a Comissão Especial do Ensino Superior, que discutiu a política de 
educação superior e possibilitou a abertura de um fórum permanente 
de ensino superior no Estado e a Comissão Especial do BDMG, que 
realizou estudos sobre o processo histórico de capitalização e a 
situação financeiro-orçamentária atual da instituição. Além dessas, 
concluíram suas atividades ao longo da 3a sessão legislativa ordinária, 
entre outras, as Comissões do Código de Trânsito, das Multas e das 
Taxas. Esta última, é bom lembrar, obteve resultados concretos, com 
a redução de diversas taxas. 

Encerrou seus trabalhos em 2002 a Comissão Especial do Esporte, 
que empreendeu estudos sobre a formação de uma política para o 
desenvolvimento do esporte, de políticas de apoio e incentivo à 
formação de atletas no Estado e sobre a privatização do Mineirão. Em 
seu relatório final, foi sugerida a gestão participativa para aquele 
estádio, com o envolvimento do Estado, dos representantes dos três 
maiores clubes mineiros, da Associação Mineira de Cronistas 
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Esportivos e da Amirt, além da sua utilização para a realização de 
diversos outros tipos de eventos, como forma de rentabilizá-lo, e da 
criação do Museu do Esporte. A Comissão apresentou também dois 
projetos de lei tratando de assuntos ligados ao esporte. 

Também concluiu suas atividades este ano a Comissão Especial de 
Prostituição Infantil, criada com a finalidade de averiguar a suspeita de 
favorecimento de prostituição infantil no Estado, que realizou 
audiência nos municípios de Governador Valadares, Teófilo Otoni, 
Araxá, Nanuque, Montes Claros, Carangola, Arinos, ltaobim e 
Timóteo. Os trabalhos desta Comissão foram destacados no debate 
público "Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes", realizado 
em maio deste ano no Plenário desta Casa. Em seu relatório final, a 
Comissão sugere uma série de medidas preventivas ou saneadoras 
para o problema investigado. 

Constituída no final de 2001, a Comissão Especial dos Servidores 
Designados, que teve por meta analisar a situação funcional dos 
servidores estaduais designados, em especial, na área da educação, 
encerrou seus trabalhos com a apresentação de seu relatório final em 
abril deste ano. Quanto à Comissão Especial dos Projetos de 
Prevenção de Incêndio, cujo objetivo era apurar os fatos denunciados 
pela imprensa mineira com relação ao possível favorecimento, pelo 
Centro de Atividades Técnicas - CAT - do Corpo de Bombeiros, na 
aprovação de projetos de prevenção de incêndio em construções 
urbanas e promover a apuração desses fatos junto à Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais, esta perdeu prazo para emitir seu relatório 
final. 

Funcionaram ainda, em 2002, as seguintes Comissões Especiais: 
Comissão Especial da Lista de Assinantes, instituída com o objetivo 
de apurar possíveis irregularidades nos procedimentos adotados pela 
Telemar na publicação da lista de assinantes, a qual teve suas 
atividades encerradas em 27/6/2002, com a apresentação do relatório 
final em que sugere, entre outras providências, a apresentação de um 
projeto de lei , dispondo sobre a produção, comercialização e 
distribuição de listas telefônicas no Estado e a conversão desta 
Comissão Especial em Comissão Parlamentar de Inquérito, com o 
objetivo de aprofundar a investigação de denúncias; Comissão 
Especial da Samarco, que foi criada com a finalidade de analisar as 
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atividades dessa empresa e cujos trabalhos foram encerrados em 
dezembro deste ano, com a aprovação do relatório final. Encontra-se 
em andamento a Comissão Especial do Ceps-lpsemg, que tem por 
objetivo analisar o convênio firmado entre essas duas instituições. 

Ao lado das Comissões Especiais, as Comissões Parlamentares de 
Inquérito constituem uma das formas mais significativas de atuação do 
Poder Legislativo no exercício de suas atribuições constitucionais. Por 
intermédio das CPis, a Assembléia convoca autoridades e convida 
cidadãos para prestarem depoimentos e repassarem informações 
necessárias à apuração dos fatos investigados e realiza audiências 
públicas, com a presença de setores representativos da sociedade 
civil, para colher subsídios para os seus trabalhos. Ao final de suas 
atividades, a Comissão apresenta um relatório circunstanciado, 
contendo suas conclusões, no qual sugere, se for o caso, a remessa 
deste aos órgãos ou autoridades aos quais esteja afeto o 
conhecimento da matéria, a adoção de providências saneadoras de 
caráter disciplinar e administrativo e, muitas vezes, a apresentação de 
proposição para solução do problema investigado. 

Entre as Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas, na 
forma do art.1 02 do Regimento Interno, que atuaram no biênio 2001-
2002 merecem destaque as seguintes: 

- CPI das Licitações 
- Início: 24/3/2000. Término: 26/4/2001. Objetivo: apurar as 

possíveis irregularidades nos processos licitatórios realizados com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação pelo Governo do Estado, a 
partir de janeiro de 1995. 

- CPI do Fundo Somma 
- Início: 3/4/2000. Término: 23/4/2001. Objetivo: apurar as possíveis 

irregularidades na execução de obras municipais financiadas com 
recursos do Fundo Somma. 

- CP! da Saúde 
-Início: 5/7/2001. Término: 13/9/2001. Objetivo: apurar as denúncias 

sobre corrupção na Secretaria de Estado da Saúde, apontadas pelo 
ex-Secretário, Deputado Adelmo Carneiro Leão, abrangendo desde a 
emissão de notas falsas a superfaturamento na Funed, além da 
terceirização desnecessária para a lavagem de roupas na FHEMIG. 

- CPI do Preço do Leite 
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- Início:. 23/8/2001. Término: 9/4/2002. Objetivo: apurar os 

mecanismos de formação do preço de leite na indústria e no comércio 
e investigar indícios existentes de cartelização. Esta CPI , é preciso 
salientar, antes mesmo do término de seus trabalhos, obteve 
resultados concretos, pois, com a confirmação da excessiva margem 
de lucro obtida pelo comércio varejista e com a obrigação de anúncio 
prévio ao produtor do preço que seria pago pelo leite, houve queda do 
preço pago pelo consumidor. A CPI apresentou o Projeto de Lei no 
1.900/2001 -(Lei n° 14.131/2001), que modifica a política tributária 
sobre o leite e seus derivados, beneficiando os pequenos e médios 
produtores, em especial. 

- CPI das Carvoarias 
- Início: 20/9/2001. Término:13/6/2002. Objetivo: investigar as 

condições de trabalho dos profissionais que atuam na indústria 
extrativa de Minas Gerais. Esta CPI realizou viagens de inspeção a 
Paracatu, Curvelo e Araxá e recomendou o envio de cópia do seu 
relatório final, aprovado em junho de 2002, a diversos órgãos e 
autoridades ligados ao tema, para conhecimento e providências 
cabíveis. 

- CPI da Mineração Morro Velho 
- Início: 15/11/2001. Término: 23/5/2002. Objetivo: apurar possíveis 

irregularidades nas minas exploradas pela Mineração Morro Velho 
Ltda., com sede no Município de Nova Lima, relacionadas com as 
condições de trabalho nas minas, acordos individuais e coletivos de 
trabalho, valores e forma de pagamento das indenizações aos 
portadores de silicose e grau de dano social causado pela doença na 
região. Os trabalhos desta CPI foram acompanhados por grande 
número de trabalhadores e ex-trabalhadores de minas e foram 
concluídos em maio de 2002, com o encaminhamento de várias 
sugestões aos órgãos competentes para melhoria das condições de 
trabalho nesses locais e proteção dos trabalhadores vítimas de 
silicose. 

- CPI do Sistema Prisional 
- Início: 6/12/2001. Término: 11/12/2002. Objetivo: apurar o 

funcionamento do sistema prisional de Ribeirão das Neves e de outros 
municípios, verificando a possível participação do poder público, com 
grupos criminosos organizados, no esquema de facilitação de fuga, 
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tráfico de drogas, liberdade e soltura extralegal Esta CPI encerrou 
sua atividades no dia 11 do corrente, com a aprovação do seu 
relatório final, que apontou a falta de integração entre os órgãos 
responsáveis pela segurança pública, a superlotação de presídios, a 
mistura de presos de alta e baixa periculosidade, a omissão de 
autoridades e a contratação de carcereiros em regime precário como 
algumas das causas das constantes fugas e rebeliões nas prisões 
mineiras. 

- CPI dos Cartórios 
- Início: 25/3/2002. Objetivo: apurar possíveis irregularidades no 

processo de arrecadação, por parte do poder público, de custas e 
emolumentos devidos por serviços prestados pelos cartórios no 
Estado. Esta Comissão encerrou suas atividades no final desta 
sessão legislativa. 

2.2 - Mesa da Assembléia 
A Mesa da Assembléia, no exercício das competências que lhe são 

atribuídas pelo Regimento Interno, desenvolveu um intenso programa 
de ação, buscando novos patamares de eficiência e qualidade para os 
trabalhos da Casa. O imperativo de transparência e austeridade 
orientou as iniciativas do órgão à procura da racionalização dos 
procedimentos administrativos, com vistas à redução de custos e à 
otimização dos resultados. 

É importante ressaltar que o cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que impõe senas limitações aos 
administradores públicos, representou uma preocupação constante 
para a atual Mesa. Como resultado de um controle mais rigoroso do 
gasto público, a Assembléia Legislativa conseguiu significativa 
redução de despesas, especialmente no que se refere ao dispêndio 
com pessoal. 

Pela análise dos relatórios de gestão fiscal, publicados no Diário do 
Legislativo e disponibilizados na página da Assembléia na Internet, 
constata-se que o gasto da Casa com pessoal, no biênio que se 
encerra, ficou abaixo do limite legal. Fixado, para o exercício de 2001, 
em 2,65% da receita corrente líquida, verificou-se, ao final do 
exercício, o índice de 2,2121%. 

No exercício de 2002, no período de janeiro a agosto, o índice foi 
reduzido para 1 ,8614% (incluso nesse percentual a despesa com 
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servidores inativos), enquanto o limite estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal é de 2,227% da receita corrente líquida. 

Entre as principais normas de iniciativa da Mesa, destacam-se a 
Resolução n° 5.198/2001, que modifica a estrutura administrativa da 
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; a 
Resolução no 5.200/2001, que fixa normas sobre a remuneração e as 
verbas indenizatórias do Deputado Estadual; a Resolução no 
5.202/2001, que dispõe sobre a criação e a implementação do 
Sistema Integrado de Administração Financeira da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais - Siafi-Assembléia; a 
Resolução no 5.203/2002, que altera o sistema de carreira da 
Secretaria da Assembléia Legislativa; a Resolução no 5.204/2002, que 
altera a redação dos arts. 101 e 102 da Resolução no 5.176/1997, que 
contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais; a Resolução no 5.205/2002, que aprova o 
encaminhamento ao Congresso Nacional de propostas de emendas à 
Constituição da República, na forma prevista em seu artigo 60, 111, e a 
Resolução no 5207/2002, que estabelece procedimentos disciplinares 
relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá outras providências. 

A Resolução no 5.198/2001 valoriza a estrutura gerencial e de 
assessoramento, com a regulamentação dos cargos e funções de 
gerenciamento, e redistribui as atribuições das diretorias, com vistas a 
racionalizar seus procedimentos e otimizar seus resultados. A 
organização administrativa, de acordo com o que dispõe essa 
resolução, foi regulamentada pelas Deliberações da Mesa n°s 2.042, 
2.043, 2.055, 2.057, 2. 136, 2.221 e 2.222, de 2001, e 2.319, de 2002. 

A Resolução no 5.200/2001 consolida em um só texto legal as 
normas já existentes que dispõem sobre a remuneração dos 
parlamentares, estabelecendo os componentes da remuneração e da 
verba indenizatória, assim como a sistemática e as condições para o 
reembolso mensal das despesas que poderão ser indenizadas, o que 
foi regulamentado pela Deliberação da Mesa n° 2.1 08, de 28 de 
setembro de 2001, Constitui, portanto, um inegável avanço rumo à 
transparência dos atos do Poder Legislativo. 

A Resolução n° 5.202/2001, ao implantar o Siafi-Assembléia, 
simplifica e racionaliza a gestão orçamentária e financeira das receitas 
e das despesas da Secretaria da Assembléia Legislativa, garante a 
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transparência da sua administração, aprimora o controle dos 
recursos públicos e assegura a eficiência da consolidação das contas 
do Estado, com a observância do princípio constitucional da 
separação e da autonomia dos Poderes. 

Facultando o acesso do Tribunal de Contas ao banco de dados do 
Siafi-Assembléia, contribui para o aprimoramento do controle externo, 
de competência do Legislativo. Essa matéria foi regulamentada pela 
Deliberação da Mesa no 2.244, de 20 de fevereiro de 2002. 

A Resolução n° 5.203/2002 regulamenta o Sistema de Carreira do 
Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia, visando ao 
aprimoramento dos mecanismos necessários ao alcance do 
desempenho ideal do apoio técnico às atividades parlamentares e, 
simultaneamente, à racionalização da estrutura administrativa, com 
redução de despesas. 

A Resolução n° 5.204/2002 evidencia a preocupação da Assembléia 
Legislativa com a questão da segurança pública, que tem-se tornado 
um dos maiores problemas da sociedade brasileira. Assim sendo, este 
Parlamento, como instância representativa do povo mineiro, não 
poderia se evadir de sua missão institucional de buscar soluções 
tendentes a coibir a atividade criminosa. 

O primeiro passo em direção ao cumprimento desse desiderato 
consubstancia-se, portanto, na criação de comissão permanente 
voltada especificamente para o trato das questões afeitas à segurança 
pública. Essa resolução altera também a denominação da Comissão 
de Defesa do Consumidor para Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte, ampliando suas competências. 

A Resolução n° 5.205/2002, com base no art. 60, 111, da Carta 
Magna, aprova o encaminhamento ao Congresso Nacional de três 
propostas de emenda à Constituição da República, pretendendo o 
Legislativo mineiro subscrevê-las juntamente com outras Casas 
Legislativas estaduais. 

A primeira objetiva alterar os dispositivos constitucionais relativos à 
repartição de competência legislativa entre os entes federados, para 
ampliar a atuação do Estado-Membro no campo legiferante. Trata-se 
de transferir do âmbito da competência privativa da União para o rol 
da competência legislativa concorrente matérias como trânsito, 
jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, normas de 
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organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e 
mobilização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, temas 
que devem ser tratados conforme as peculiaridades dos Estados, 
tendo em vista a multiplicidade dos interesses regionais em torno 
dessas questões. 

A segunda proposta refere-se à criação, à incorporação, à fusão e 
ao desmembramento de municípios, assunto de grande relevância 
para a organização dos Estados federados. A proposta pretende 
restabelecer a antiga redação do art. 18, § 4°, da Carta Magna, antes 
da modificação introduzida pela Emenda à Constituição n° 15, de 
1996, a qual determinava que o processo político de criação, fusão ou 
desmembramento dos referidos entes federados só poderia ocorrer 
dentro de período a ser determinado por lei federal. 

Por fim, a terceira proposta visa à alteração do art. 105 da Carta 
Magna, para fins de inclusão dos Deputados Estaduais e Distritais no 
rol dos agentes políticos sujeitos a processo e julgamento, nos crimes 
comuns, pelo Superior Tribunal de Justiça. Vale ressaltar que não se 
trata, aqui, de conferir aos Deputados maiores privilégios, mas, pelo 
contrário, de garantir total isenção nos seus julgamentos, o que será 
possível em razão do distanciamento natural entre os parlamentos 
estaduais. 

A Resolução no 5207/2002 estabelece procedimentos disciplinares 
relativos à ética e ao decoro parlamentar. A regulamentação da 
atividade parlamentar, consubstanciada na apresentação, discussão e 
aprovação de um código de ética, era matéria que se encontrava no 
centro da agenda política nacional, especialmente após a aprovação, 
pela Câmara dos Deputados, do seu Código de Ética e Decoro 
Parlamentar, em tramitação há cerca de dez anos. 

Entre as deliberações da Mesa, destacam-se a de n° 2.114, que dá 
cumprimento ao disposto na Emenda à Constituição n° 49, de 13 de 
junho de 2001. Entre outras modificações introduzidas no texto 
constitucional do Estado, ela regulariza a situação de mais de 18 mil 
detentores de função pública. Destacam-se, ainda, as decisões da 
Mesa que visam assegurar a redução do consumo de energia elétrica, 
como a que adota critérios para as convocações das reuniões 
noturnas de Plenário. 

2.3- Atividades institucionais de interlocução com a sociedade 
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2.3.1 - Defesa dos recursos hídricos e energéticos 
Um dos fatos políticos e econômicos mais marcantes do ano de 

2001 no País foi a crise energética, que deixou à beira do colapso o 
fornecimento de energia elétrica e obrigou o Governo a adotar a 
política de racionamento, afetando hábitos, gastos e projetos das 
empresas, do setor público e da população em geral. 

Nesse contexto, a discussão sobre os recursos hídricos e 
energéticos brasileiros tornou-se um dos temas prioritários nos 
eventos promovidos pela Assembléia no decorrer do ano, dentro da 
diretriz de estar sempre em sintonia com os problemas e as 
demandas da sociedade. 

Assim, a Casa lançou, no dia 26 de abril, em parceria com mais de 
70 instituições do setor público e da sociedade civil, o "Movimento 
Minas em Defesa das Águas", destinado a discutir a situação dos 
recursos hídricos e energéticos e a buscar soluções para a crise de 
energia em que o País se encontra. 

Entre os fatores que levaram a Assembléia a promover o 
movimento, destacam-se algumas ações ou projetos provenientes do 
Governo Federal, como aqueles relativos à privatização de Furnas, à 
divisão da Cemig, à transposição das águas do Rio São Francisco, à 
política de saneamento e à interrupção de investimentos nas 
empresas estatais dos setores hídrico e energético. 

No dia 15 de março, a Casa já havia promovido o ciclo de debates 
"Desverticalização da Cemig", em vista da premência que o assunto 
exigia: a ameaça de divisão da empresa nas áreas de geração, 
transmissão, distribuição e comercialização. Tal divisão, pretendida 
pela Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica, preocupava a 
Assembléia por constituir-se em um passo para a privatização da 
Cemig e pela possibilidade de trazer prejuízos para a empresa, para o 
Estado e para o consumidor, por meio do aumento de tarifas. O 
debate produziu subsídios importantes para os Deputados analisarem 
projeto sobre o assunto, encaminhado à Assembléia pelo Poder 
Executivo Estadual, e contribuiu para reforçar o movimento, que se 
estava articulando no Estado, pela preservação da Cemig em sua 
estrutura integrada. 

Na seqüência das ações do "Minas em Defesa das Águas", a 
Assembléia participou, no dia 1° de maio, no município de Capitólio, 
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onde se localiza a hidrelétrica, de uma manifestação contra a 
privatização de Furnas, por considerar que a empresa, responsável 
pela geração de energia para cerca de 90 milhões de brasileiros, é um 
patrimônio não só de Minas, mas de todo o País. 

À frente dessa participação estava a Frente Jorge Hannas Contra a 
Privatização de Furnas - constituída por parlamentares de todos os 
partidos políticos e regiões do Estado -, atuando ao lado de 
associações, sindicatos e outras organizações representativas da 
sociedade. Assim como no caso da Cemig, a manifestação contribuiu 
para reforçar o movimento contrário às pretensões do Governo 
Federal. 

No dia 7 de maio, a Casa promoveu o ciclo de debates "Minas em 
Defesa das Águas", no qual foram discutidos os temas "Água: Vida e 
Cidadania", "Privatização de Furnas", "Política Nacional de 
Saneamento" e "Transposição das Águas do Rio São Francisco". 

Transmitido ao vivo, pela TV Assembléia, para Belo Horizonte e 
mais de 1 00 cidades do interior de Minas, o evento teve como objetivo 
mobilizar forças políticas e sociais em torno dessas questões, num 
momento em que os noticiários e as declarações oficiais já 
preparavam a população brasileira para o racionamento de água e 
energia. 

A iniciativa seguinte do movimento foi o ciclo de debates "Colapso 
Energético e Alternativas para a Crise", no dia 13 de junho. Discutindo 
questões como a política de privatização das hidrelétricas estatais, a 
falta de investimentos no setor e os impactos do racionamento - já 
então em vigor -, o evento objetivou levantar propostas para a 
estruturação de um sistema energético que garanta, sem sobressaltos 
ou desequilíbrios entre oferta e demanda, o fornecimento de energia 
de que a população brasileira necessita. Durante o ciclo de debates, a 
Assembléia lançou uma cartilha - distribuída posteriormente a 
entidades como associações, sindicatos e instituições de ensino, em 
todas as regiões do Estado - contendo informações básicas sobre as 
causas da crise energética e do racionamento de energia. 

A Casa publicou também, posteriormente, um número especial da 
Revista do Legislativo, com artigos de autoridades e especialistas do 
setor energético, abordando diversos aspectos da crise, dirigida 
principalmente a pessoas e instituições formadoras de opinião. 
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No dia 21 de junho, a Assembléia realizou o ciclo de debates 

"Pré-Diálogo lnteramericano de Gerenciamento de Águas", 
preparatório para o "IV Diálogo lnteramericano de Gerenciamento de 
Águas", que iria ocorrer em Foz do Iguaçu (PR). Um dos temas 
centrais desse encontro foi a proposta de formação da CIPE Paraná-
Platina, congregando os Estados de Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul 
e Distrito Federal, nos quais se localizam as nascentes dos Rios 
Grande e Paranaíba, principais afluentes do Paraná. 

O passo se9uinte para a criação dessa CIPE foi o ciclo de debates 
"Gestão das Aguas: Rio Uberaba e a Bacia do Rio Paraná", realizado 
no dia 17 de agosto, em Uberaba, no qual foram discutidos problemas 
específicos da região, a gestão dos recursos hídricos em Minas e no 
Brasil, e recursos técnicos e financeiros para a implantação de 
projetos no setor. 

No "IV Diálogo lnteramericano de Gerenciamento de Águas", nos 
dias 2 a 6 de setembro, em Foz do Iguaçu, a Assembléia teve uma 
participação especial relatando as experiências da Comissão 
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco (CIPE São Francisco) e da 
CIPE Rio Doce, nas quais estão envolvidas as Assembléias 
Legislativas dos Estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe, 
Alagoas e Espírito Santo. 

A reestruturação e o revigoramento dessas duas CIPEs também 
fizeram parte das ações do "Movimento Minas em Defesa das Águas", 
juntamente com a realização de audiências públicas, a cargo das 
comissões temáticas da Casa, sobre assuntos relacionadas à crise 
energética, e visitas às regiões do Estado onde se localizam os 
Comitês de Bacias Hidrográficas, com o objetivo de incentivar o seu 
pleno funcionamento e fomentar entre as populações locais a 
participação nos programas voltados para a preservação dos recursos 
hídricos. 

Nos dias 18 e 19 de outubro, a Assembléia promoveu o fórum 
técnico "Alternativas Energéticas", no qual foram abordadas, por 
especialistas e autoridades vinculadas ao setor, as diversas 
possibilidades de enfrentamento da crise dos recursos hídricos e 
energéticos. Conjuntura energética brasileira, pequenas centrais 
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hidrelétricas, energia eólica, energia solar, microdestilarias de 
álcool, uso da biomassa e financiamento de projetos foram alguns dos 
temas discutidos no encontro. Paralelamente às exposições e 
debates, foram mostradas, em diversos estandes, novidades 
tecnológicas referentes ao aproveitamento de energia. 

A Assembléia também promoveu, como parte das atividades do 
"Minas em Defesa das Águas", uma homenagem a pessoas e 
instituições que contribuíram ou estejam contribuindo para a 
preservação da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. A 
homenagem consistiu na entrega da Medalha 500 Anos - Rio São 
Francisco, no dia 4 de outubro, em São Roque de Minas, município 
onde se localiza a nascente do rio. 

No dia 9 de novembro, realizou o ciclo de debates "Proteção 
Ambiental na Bacia do Rio das Velhas: Situação Atual e Perspectivas", 
com vistas a discutir questões hidrográficas e ambientais relacionadas 
a essa região do Estado. Banhando 51 municípios da região central 
de Minas, de Ouro Preto a Pirapora, abrangendo uma população de 
aproximadamente 4 milhões de pessoas, o Rio das Velhas, principal 
afluente do São Francisco, passa por um processo de intensa 
degradação. As exposições e discussões do evento centraram-se na 
situação das Unidades de Conservação existentes na bacia 
hidrográfica, com enfoque especial nas APAs - Áreas de Proteção 
Ambiental. 

As ações da Assembléia em defesa dos recursos hídricos e 
energéticos tiveram prosseguimento no decorrer do ano de 2002. 
Primeiramente, com o ciclo de debates "Divisão do Setor Elétrico: 
Crise Energética, Aumento de Tarifas e Perda de Efeciência das 
Empresas", no dia 6 de junho. 

Tal iniciativa se deveu a indícios de que o Governo Federal pretendia 
reiniciar o processo de privatização do setor, ao marcar assembléias 
gerais de acionistas da Eletrobrás, holding que detém o controle das 
empresas federais de energia, como Furnas, Chesf e Eletronorte, para 
promover sua divisão em companhias de geração e transmissão de 
energia. 

O objetivo do ciclo de debates foi analisar, junto com estudiosos do 
tema, entidades da sociedade civil, parlamentares e representantes 
dos Governos Estadual e Federal, as implicações da divisão do setor 
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elétrico, do ponto de vista da segurança do sistema energético e 
de suas repercussões na economia nacional e na qualidade de vida 
da população. 

Nos dias 1°, 2 e 3 de julho, a Assembléia promoveu o seminário 
legislativo "Águas de Minas 11", com o propósito discutir, com 
representantes de órgãos governamentais e de entidades da 
sociedade civil, a situação das bacias hidrográficas do Estado, tendo 
como referência as políticas públicas relativas ao assunto e as 
dificuldades para implementá-las. 

Pode-se dizer que o encontro teve como objetivo "passar a limpo" os 
programas e projetos em andamento no setor, decorrentes das 
discussões realizadas no seminário legislativo "Águas de Minas", 
realizado pela Casa em 1993 e que deu origem à política estadual de 
recursos hídricos. 

O evento foi precedido de uma etapa de interiorização, durante três 
meses, em 17 cidades-pólo (Lagoa Santa, Araguari, Uberaba, 
Capitólio, Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Teófilo Otoni, Araçuaí, 
Patos de Minas, Paracatu, lpatinga, Governador Valadares, Poços de 
Caldas, Caratinga, Pirapora, Montes Claros e Juiz de Fora), 
localizadas nas principais bacias hidrográficas mineiras, levantando-se 
nelas os problemas e as demandas regionais relacionadas às águas. 

O seminário resultou em um documento contendo 170 propostas, 
que poderão subsidiar os Poderes Legislativo e Executivo, nos 
âmbitos estadual e federal, em ações e projetos destinados a 
preservar e melhorar a qualidade e a quantidade dos recursos 
hídricos. 

2.3.2 - Segurança pública 
Outra área a que a Assembléia Legislativa deu grande atenção na 

atual Legislatura foi a da segurança pública. Partindo da constatação 
de que a segurança constitui, atualmente, uma das principais 
preocupações da população brasileira, e particularmente da 
população do Estado, a Casa vem desenvolvendo uma série de ações 
com vistas a sensibilizar os meios políticos, as autoridades 
governamentais e a sociedade civil para os problemas do setor. 

Destaquem-se dentre essas ações, no ano de 2002, a participação 
da Assembléia em movimentos da sociedade civil destinados a reduzir 
os índices de violência, a constituição de um grupo de trabalho, 
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composto por Deputados, para discutir as iniciativas do Legislativo 
relacionadas ao tema e a criação da Comissão Permanente de 
Segurança Pública. 

A Casa também realizou uma série de reuniões, com representantes 
dos poderes públicos, das corporações policiais e da sociedade civil, 
com vistas a levantar demandas e sugestões para minimizar os 
problemas do setor. Tais sugestões dizem respeito a temas como o 
sistema penitenciário, a situação jurídica e econômica do Fundo 
Estadual de Entorpecentes e a criação de uma secretaria única para 
gerenciar o sistema estadual de defesa social. 

Transformadas em documento, as propostas apresentadas nesses 
encontros foram encaminhadas às instãncias competentes da 
Assembléia, ao Executivo Estadual e ao Congresso Nacional, com a 
finalidade de desencadear as devidas ações legislativas e executivas 
em prol da segurança pública. 

Nos dias 20 e 21 de maio de 2002, a Casa promoveu o "Seminário 
Regional Violência Urbana e Saúde Pública", em atendimento a 
solicitação que lhe foi encaminhada pela Cãmara dos Deputados e 
pelo Ministério da Saúde, com organização conjunta dos Estados de 
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

Constaram no programa do seminário, elaborado conjuntamente por 
representantes das Assembléias Legislativas de Minas e São Paulo, e 
das Secretarias de Saúde e Conselhos Estaduais de Saúde de Minas, 
São Paulo e Espírito Santo, os seguintes temas: "Os Impactos da 
Violência na Saúde" e "Violência Urbana: Diagnóstico e Perspectivas 
de Solução". 

Ao final do encontro, foram aprovados um documento contendo as 
propostas apresentadas nos grupos de trabalho do seminário e a 
Carta da Região Sudeste, com proposições dos representantes dos 
quatro Estados envolvidos para minimizar os problemas de segurança 
e saúde nos centros urbanos. 

2.3.3- Desafios da administração pública 
Ao serem eleitos em outubro de 2000, os prefeitos e vereadores 

mineiros que agora cumprem seus mandatos tinham diante de si o 
desafio de administrar seus municípios num contexto de muitas 
demandas e escassos recursos. Para aqueles que ocupavam pela 
primeira vez o cargo, outro desafio: o de entender os processos 
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políticos e administrativos que envolvem os assuntos públicos 
municipais. 

Atenta a essa situação, a Assembléia promoveu, em 18 cidades-
pólo do Estado, nos meses de janeiro a maio de 2001, o seminário 
"Administração Pública Competente", com o intuito de discutir as 
questões afetas aos prefeitos e vereadores, assim como subsidiar 
suas ações, tendo em vista, fundamentalmente, a nova realidade 
política e administrativa representada pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

O evento foi realizado em parceria com as prefeituras e câmaras 
municipais das cidades envolvidas, e com as correspondentes 
Associações Microrregionais de Municípios, contando também com 
apoio da Fundação Getúlio Vargas, da Fundação João Pinheiro e do 
Tribunal de Contas do Estado. 

Nesses encontros regionais, que também tiveram como público-alvo 
os secretários municipais e assessores parlamentares dos municípios 
da área de influência das cidades-pólo, foram ainda temas de debates 
e exposições as funções específicas do Executivo e do Legislativo, 
bem como a importância da interação com a sociedade civil nas 
tarefas de planejamento, fiscalização e acompanhamento das políticas 
públicas. 

Procurou-se, em resumo, orientar os prefeitos e vereadores sobre 
suas áreas de competência, suas responsabilidades, os trâmites 
legais para viabilizarem seus projetos, as dificuldades políticas e 
financeiras que afetam os Estados e os municípios, e os caminhos 
para obtenção de recursos que possibilitem a execução de programas 
em diversas áreas de atendimento à população. 

Como parte desse trabalho, a Assembléia ofereceu às prefeituras e 
câmaras municipais fitas de vídeo contendo 12 aulas sobre 
organização do Estado, administração pública e funcionamento do 
Poder Legislativo, além de um "Manual de Informações Úteis para o 
Funcionamento das Câmaras Municipais", elaborado com base na 
legislação, no qual são examinados diversos problemas de interesse 
dos legisladores municipais. 

O seminário foi realizado nas cidades de Montes Claros, Paracatu, 
Patos de Minas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Governador Valadares, 
Uberlândia, Varginha, Uberaba, Juiz de Fora, lpatinga, Ponte Nova, 
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Curvelo, Pirapora, São Sebastião do Paraíso, Belo Horizonte, 
Pará de Minas e Araçuaí. 

2.3.4- Reflexões sobre o Legislativo Estadual 
No ãmbito do poder público estadual, a Casa participou, no mês de 

dezembro de 2001, em Manaus, de encontro promovido pela União 
Nacional dos Legislativos Estaduais - Unale, para debater, entre 
outros assuntos, a perda de prerrogativas do Poder Legislativo. 

O presidente da Assembléia Legislativa de Minas, Deputado Antônio 
Júlio, presidiu uma das reuniões do encontro, da qual participaram 
todos os presidentes de Assembléias Legislativas Estaduais 
presentes, com o objetivo de discutir questões administrativas e 
mecanismos de funcionamento dos Parlamentos. 

Do encontro de Manaus saiu a decisão de ampliar as discussões em 
pauta, por meio de um evento a ser promovido pela Assembléia de 
Minas. Assim, esta Casa realizou, no dia 5 de julho de 2002, o ciclo de 
debates "Ampliação da Competência Legislativa dos Estados", com o 
objetivo de discutir a gradativa perda de prerrogativas dos Legislativos 
Estaduais, que tem como conseqüências a restrição de sua 
capacidade de atender às necessidades sociais e o enfraquecimento 
do pacto federativo, pela excessiva concentração de poderes nas 
mãos da União. 

Estiveram em análise os seguintes temas: A Constituição de 1988 e 
a Competência Legislativa do Estado Membro (o estado membro no 
contexto do federalismo brasileiro atual, limites e responsabilidades do 
Legislativo, elaboração e fiscalização do orçamento, elaboração de 
políticas públicas, relações com o Executivo); e Perspectivas dos 
Legislativos Estaduais (mecanismos institucionais de interlocução com 
a sociedade). 

Ainda na esfera das atribuições do Legislativo, a Assembléia 
realizou, nos dias 11 e 12 de junho de 2002, o fórum técnico "A 
Consolidação das Leis como Instrumento de Aperfeiçoamento da 
Democracia". O evento consistiu de uma série de conferências, 
seguidas de debates, proferidas por estudiosos do assunto. O objetivo 
principal do fórum foi reunir conhecimento teórico sobre a matéria e 
criar referências técnicas para a execução de políticas de 
simplificação do ordenamento jurídico e de racionalização do processo 
legislativo. 
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Os temas debatidos foram os seguintes: Racionalização do 

ordenamento jurídico e democracia; A multiplicidade de leis e as 
dificuldades para os operadores do Direito; O instituto da 
consolidação: panorama histórico, jurídico e político; A consolidação 
das leis em face dos princípios constitucionais; A consolidação como 
objeto da técnica legislativa; O ordenamento jurídico brasileiro e o 
instituto da consolidação; Articulação de competências entre os 
Poderes no processo de consolidação das leis; A experiência da 
consolidação no Congresso Nacional; A temporalidade da norma e o 
processo de consolidação de leis: vigência, revogação e direito 
adquirido. 

2.3.5 - Desenvolvimento social 
Os problemas sociais crônicos com que convivemos - como as 

carências nas áreas de saúde, educação, moradia, saneamento, 
emprego - requerem ações conjuntas, envolvendo o poder público, o 
setor empresarial e a sociedade civil. Em vez de transferir 
responsabilidades, é preciso unir esforços, fazer parcerias, para 
viabilizar programas e projetos que contribuam para reduzir os 
impactos da exclusão social. 

Esse entendimento levou a Assembléia a definir o tema 
"Desenvolvimento Social" como um dos mais relevantes entre as 
iniciativas que iria pôr em prática no decorrer de 2001. Nesse sentido, 
procurou exercer o papel de mediadora entre os setores envolvidos 
com essa causa, realizando debates, disponibilizando sua estrutura, 
levantando subsídios para aprimorar a legislação pertinente, com o 
objetivo de estimular e viabilizar ações voltadas para o 
desenvolvimento social. 

O fórum "Alternativas para o Desenvolvimento Social" foi a principal 
iniciativa resultante dessa proposta. A Fase I do fórum consistiu de 
exposições e debates, no dia 18 de maio, abordando o tema 
"Captação de Recursos", com apresentação de fontes de 
financiamento, no âmbito do Governo, da iniciativa privada e da 
própria sociedade civil, para o desenvolvimento de projetos sociais. 
Esse evento atraiu cerca de 1.200 pessoas, que ocuparam 
inteiramente o Plenário, os auditórios e os Plenarinhos da Casa. 

A Fase 11 do projeto foi a elaboração e distribuição de uma cartilha, 
que sintetizou o conteúdo das exposições e debates do dia 18 de 
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maio. Dirigida a pessoas e entidades que se dedicam a atividades 
de promoção social, como instituições filantrópicas, assistenciais, 
associações, ONGs e empresas, a cartilha contém informações 
básicas sobre: fontes e formas de captação de recursos; deduções 
legais para contribuições a programas culturais e de promoção dos 
direitos da criança e do adolescente; e elaboração de projetos na área 
social. 

A Fase 111 do projeto consistiu na realização do "Seminário 
Legislativo sobre Voluntariado", nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, tendo 
como objetivo discutir a atuação, os entraves e as possibilidades do 
trabalho voluntário, na busca de sugestões e contribuições para 
fortalecê-lo. Transmitido ao vivo, pela TV Assembléia, para 
aproximadamente 100 cidades, de todas as regiões de Minas, o 
evento inseriu-se nas programações do Ano Internacional do 
Voluntariado e do Dia Internacional do Voluntariado, comemorado em 
5 de dezembro. 

As propostas apresentadas e discutidas no seminário resultaram em 
um Documento Final, destinado a subsidiar ações legislativas, 
executivas e de pessoas e entidades integradas à causa do 
voluntariado. Esse documento foi publicado e distribuído entre as 
instituições envolvidas, assim como as palestras do evento. 

A atenção às questões sociais levou a Assembléia a promover 
outros eventos nessa área, como o ciclo de debates "A Educação que 
Nós, Surdos, Queremos", no dia 1 O de dezembro de 2001. O objetivo 
do ciclo foi discutir a realidade das pessoas surdas e o processo 
educacional que diz respeito a elas, com enfoque em aspectos como 
adequação das escolas, cumprimento e aperfeiçoamento da 
legislação, formação profissional, relações com a família e a 
comunidade. 

Por meio desse evento, a Assembléia abriu espaço para uma ampla 
discussão sobre o tema, levando em conta especificidades como 
processos de comunicação e identidade cultural, com vistas a uma 
melhor integração dos surdos à vida em sociedade. 

Em 26 de agosto de 2002, a Casa realizou outro evento voltado para 
as necessidades desse segmento da população. O ciclo de debates 
"Surdos no Trabalho: Dê Ouvidos a essa Idéia" teve por objetivo 
discutir as experiências das pessoas surdas no mercado de trabalho, 
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enfocando seu êxito profissional e os resultados positivos que têm 
proporcionado tanto às empresas privadas quanto às instituições 
públicas. 

Os relatos e as idéias apresentadas no encontro poderão subsidiar 
ações legislativas e executivas, com vistas a uma melhor integração 
dos surdos à vida em sociedade. 

O ciclo de debates "Políticas Públicas - Cotas para a População 
Negra", no dia 13 de abril de 2002, visou discutir, com representantes 
de órgãos públicos e de entidades da sociedade civil, a situação atual 
dos negros no Estado e no País, assim como as possibilidades de 
modificá-la. 

Entidades ligadas ao tema entendem que a correção do quadro de 
injustiças em que a população negra se encontra - evidenciada, por 
exemplo, pelos baixos indicadores sociais e pela remuneração salarial 
inferior à garantida aos brancos - só poderá acontecer a partir de 
ações afirmativas, como a estipulação de cotas mínimas em áreas 
como as da educação e do trabalho. 

A situação dos idosos foi tratada no ciclo de debates "As Demandas 
de um Brasil que Envelhece", no dia 27 de agosto de 2002. Procurou-
se discutir especificamente a realidade dos idosos em Minas Gerais, 
levando em conta seus principais problemas, as ações e programas 
criados para resolvê-los, a integração e a competência das instituições 
envolvidas. 

Dentre os temas abordados, destacam-se as diversas formas de 
discriminação e descaso com a população idosa, ligadas ao trabalho, 
à seguridade social, à saúde, ao lazer, ao convívio em sociedade, 
assim como a precariedade dos organismos públicos e dos 
instrumentos legais criados para corrigir tal situação. 

Pretendeu-se, a partir das discussões e proposições apresentadas 
no encontro, mobilizar pessoas e entidades vinculadas ao tema e 
encontrar caminhos viáveis para melhorar as condições de vida da 
população idosa no Estado. 

2.3.6- Soberania nacional 
No campo das questões e das relações internacionais, a Assembléia 

participou, no mês de janeiro de 2001, em Porto Alegre (RS), do 
"Fórum Social Mundial", durante o qual distribuiu 1.000 fitas de vídeo e 
4.000 exemplares da Revista do Legislativo, contendo as principais 



1570 
discussões do fórum "Políticas Macroeconômicas", realizado pela 
Casa no ano de 2000. 

Nos dias 29 a 31 de agosto, realizou o fórum "Minas por um Outro 
Mundo", preparatório para o "Fórum Social Mundial" de 2002, 
debatendo os seguintes temas: a questão da terra; a produção da 
riqueza e a reprodução social; as relações do trabalhador; a questão 
urbana; a questão das águas; poder político e ética na nova 
sociedade; mobilizações populares; integração nas ações 
mobilizadoras existentes; denúncia dos malefícios causados pelo 
sistema capitalista globalizado e neoliberal; divulgação do Comitê 
Mineiro, ampliando seu espaço, integrando as lutas; o endividamento 
brasileiro e as eleições de 2002; globalização, neoliberalismo e 
financeirização do capital; e as dívidas e os orçamentos públicos. 

Nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 2002, a Assembléia promoveu o 
"li Fórum Minas por um Outro Mundo: Uma Outra América é Possível -
Com Soberania e Integração", em parceria com as entidades que 
integram o Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial. 

O tema predominante das exposições foi a constituição da Alca -
Área de Livre Comércio das Américas, refletindo preocupações dos 
movimentos sociais com possíveis efeitos nocivos desse organismo, 
que, se vier a ser efetivado nos moldes até agora propostos, poderá 
aprofundar as desigualdades regionais e as dificuldades por que 
passam quase todos os países latino-americanos. 

A questão do endividamento externo brasileiro, abordada nesse 
fórum, havia sido o tema central do ciclo de debates "Auditoria Cidadã 
da Dívida", realizado pela Assembléia Legislativa no dia 19 de abril de 
2002. 

O objetivo do evento foi discutir a dívida externa brasileira e a 
realização de uma auditoria sobre a mesma, tendo em vista a enorme 
sangria de recursos que representa para o País, comprometendo a 
soberania nacional e a implementação de um projeto de 
desenvolvimento que possibilite o combate à pobreza, a geração de 
empregos e a correção dos desequilíbrios econômicos e sociais. 

2.3.7- Desenvolvimento regional 
Outra iniciativa de destaque entre as ações da Assembléia no 

campo da interlocução com a sociedade foram os encontros sobre 
desenvolvimento regional. Esses eventos destinaram-se a discutir, 
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com o empresariado, setores públicos e comunidades envolvidas, 
propostas e ações voltadas para o desenvolvimento econom1co 
regional, consideradas as demandas e potencialidades comuns a 
certos grupos de municípios. 

O primeiro deles foi o "Encontro Cultural da Província de Ardósia de 
Minas Gerais", nos dias 5 a 7 de setembro de 2001, na cidade de 
Papagaio. Nesse encontro, promovido juntamente com a Prefeitura 
Municipal, a Associação Comercial e Industrial da cidade e a 
Associação dos Mineradores de Ardósia de Minas Gerais, discutiram-
se formas de estimular as atividades ligadas à produção, ao 
beneficiamento e à comercialização da ardósia, carro-chefe da 
economia dos municípios do Centro-Oeste do Estado que compõem a 
Província de Ardósia de Minas Gerais, responsável pela quase 
totalidade da extração e das exportações brasileiras do produto. 

No dia 30 de outubro, a Casa realizou, em Divinópolis, o seminário 
"Modernização do Comércio como Alternativa para o Desenvolvimento 
Regional". Esse seminário, que contou com a presença das lideranças 
políticas e empresarias da região, discutiu os problemas e 
perspectivas da indústria do vestuário (tecidos, calçados e roupas) 
nos pólos de Divinópolis e Nova Serrana. Durante o evento houve o 
lançamento do Plano de Ações Estratégicas para o Desenvolvimento 
Sustentável de Divinópolis. 

O encontro seguinte foi o "Seminário de Desenvolvimento Regional -
Microrregião da Mantiqueira", nos dias 10 e 11 de novembro, na 
cidade de Alto Rio Doce. O objetivo foi discutir a realidade dos 
municípios dessa microrregião e propor alternativas para o seu 
desenvolvimento, por meio da elaboração de projetos sociais e 
políticas públicas, em áreas como as de saúde, educação, meio 
ambiente, estradas, turismo, administração municipal, atividades 
produtivas e associativismo. Buscou-se ainda estimular a integração 
dos municípios e a promoção de parcerias com entidades 
governamentais e não-governamentais, com vistas a viabilizar um 
modelo de desenvolvimento sustentável para a região. 

Nos dias 13 e 14 de dezembro, em Tupaciguara, a Assembléia 
promoveu, em parceria com a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e 
outras instituições do município, o "1 o Fórum Estadual sobre 
Preservação e Desenvolvimento Sustentável do Grande Lago". O 
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encontro teve por objetivo discutir os problemas e as 
potencialidades econômicas (principalmente turísticas) da região 
banhada pelo lago de Furnas localizado no Triângulo Mineiro, 
abrangendo, do lado de Minas, os municípios de Tupaciguara, 
Uberlândia, Araguari e Araporã, e, do lado de Goiás, os municípios de 
ltumbiara, Corumbaíba, Buriti Alegre e Anhangüera. 

2.3.8- Outros eventos 
A Assembléia realizou ainda, no decorrer de 2001 e 2002, diversos 

outros eventos, atendendo a demandas de setores específicos da 
sociedade. 

No dia 18 de junho de 2001, promoveu o ciclo de debates "O 
Regime Tributário e as Empresas Mineiras", destinado a discutir 
principalmente a situação das pequenas e médias empresas do 
Estado, que se queixam da carga tributária a que são submetidas. Por 
meio desse evento, a Casa abriu espaço para uma ampla exposição 
de razões, informações e esclarecimentos - por parte das empresas e 
por parte do Governo -, em busca de alternativas que favoreçam o 
desenvolvimento econômico e social do Estado. 

Outro ciclo de debates, no dia 25 de junho de 2001, centrou-se no 
tema "Acupuntura e Terapias Afins: Métodos Complementares de 
Assistência à Saúde". A discussão da acupuntura e de outros métodos 
terapêuticos alternativos e complementares à medicina tradicional 
teve por objetivo subsidiar a análise de projeto de lei em tramitação na 
Assembléia Legislat'1va, autorizando o Poder Executivo a criar o 
Serviço de Acupuntura e Terapias Afins nas unidades de saúde e nos 
hospitais mantidos pelo poder público ou a ele vinculados. 

Nos dias 5 e 6 de novembro de 2001, a Casa promoveu o fórum 
técnico "Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica de Minas 
Gerais: Crise e Perspectivas". Esse fórum dedicou-se a discutir os 
problemas do setor tecnológico em Minas Gerais, tendo em vista a 
carência de estrutura, de recursos humanos e materiais em que se 
encontra, e a elaboração de políticas públicas que resultem no 
fortalecimento e na integração das instituições de pesquisa do Estado. 

Nesse mesmo campo, a Assembléia realizou, no dia 18 de setembro 
de 2002, o fórum técnico "A Biotecnologia e Você: Mitos, Verdades e 
Fatos". O objetivo foi abrir espaço para a discussão das 
potencialidades da biotecnologia, considerando os aspectos 
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necessanos à sua consolidação e a realidade específica do 
Estado de Minas Gerais, na qual se destacam sua rica biodiversidade 
e sua condição de pólo industrial no setor. 

As discussões foram divididas de acordo com os seguintes temas: 
"Impactos Socioeconõmicos da Biotecnologia em Minas Gerais", 
"Biotecnologia e Aspectos Legais", "Impactos da Biotecnologia na 
Saúde", "Impactos da Bíotecnologia no Meio Ambiente" e "Impactos 
da Biotecnologia na Agroindústria". 

O fórum técnico foi precedido por uma etapa de interiorização, na 
qual se apresentaram experiências, projetos e demandas de várias 
regiões do Estado. Os encontros regionais foram realizados nas 
cidades de Montes Claros, Barbacena, Passos e Uberaba. 

"Ampliação da Malha Rodoviária: Condição para o Desenvolvimento 
Econômico e Social do Estado" foi o ciclo de debates que a Casa 
realizou no dia 20 de agosto de 2002. O objetivo do evento foi discutir 
o que se pode fazer para melhorar a estrutura rodoviária dos 
municípios mineiros que não possuem acesso pavimentado, levando 
em conta, entre outros fatores, o envolvimento dos poderes públicos e 
as alternativas de captação de recursos para utilização nesse setor. 

Dados do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais 
apontam que o Estado possui 234 municípios nessa condição, 
abrangendo uma população de quase um milhão e meio de 
habitantes. A carência na área de transportes é apontada como um 
dos fatores que interferem no Índice de Desenvolvimento Humano de 
tais municípios, limitando seu crescimento econômico e social. 

No dia 21 de agosto de 2002, a Casa promoveu o ciclo de debates 
"Jogo: Realidade e Legalidade", para discutir com representantes do 
setor a situação das pessoas e empresas que atuam em atividades 
não legalizadas, como o jogo do bicho, bingos e cassinos. Os debates 
foram divididos em dois temas básicos: "Legalizar é preciso: da 
clandestinidade para a economia formal" e "Geração de empregos e 
resultados diretos em benefício do social". 

No dia 4 de setembro de 2002, a Assembléia realizou o ciclo de 
debates "Os Anos JK", como parte das atividades comemorativas do 
centenário de nascimento de Juscelino Kubitschek. O evento contou 
com exposições de historiadores, cientistas políticos e professores 
que se dedicaram ao estudo da vida e obra do ex-presidente, 
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centrando-se em dois painéis: "JK e os Anos 50" e "O Legado de 
JK: Economia, Cultura e Sociedade". 

O ciclo de debates foi a forma reflexiva com a qual a Assembléia 
Legislativa procurou contribuir para as comemorações alusivas a JK, 
dentro de uma programação que contou também com uma exposição 
de fotos e documentos históricos, no espaço cultural da Casa, e o 
lançamento de número especial da Revista do Legislativo sobre 
Juscelino Kubitschek. 

2.3.9 - Memória política 
Inclui-se, também, entre as atribuições da Gerência-Geral de 

Projetos Institucionais o desenvolvimento do projeto "Memória Política 
de Minas", dedicado à coleta de depoimentos e publicação de livros 
sobre políticos de expressiva participação na vida do Estado. 

Em 2001 e 2002, as atividades desse projeto consistiram em: 
pesquisa, elaboração de roteiro, tomada de depoimento e preparação 
do livro sobre o ex-governador Rondon Pacheco; e pesquisa sobre a 
vida e o contexto de atuação política do ex-governador Aureliano 
Chaves, para posterior tomada do seu depoimento. 

3 - Secretaria da Assembléia 
A realização de concurso público para preenchimento de vagas em 

oito cargos de nível superior, em nove áreas distintas, foi um dos 
principais destaques da atuação Secretaria da Assembléia Legislativa, 
no suporte às atividades parlamentares, no biênio 2001/2002. Foram 
classificados 171 candidatos dentre 11 .329 inscritos e, desses, 65 
tomaram posse. 

A recepção dos novos servidores envolveu um trabalho complexo de 
preparação e treinamento, com a participação dos setores de destino, 
da Assessoria de Recursos Humanos e da Escola do Legislativo no 
desenvolvimento do Curso de Formação Introdutória à Carreira do 
Servidor da Assembléia Legislativa - CFAL. Foram oferecidas duas 
turmas, com um total de 360 horas-aula. 

As atividades de capacitação e o desenvolvimento profissional dos 
servidores, nos diversos níveis de escolaridade, tanto na área 
administrativa quanto na parlamentar, também envolveram parcerias 
entre a Assessoria de Recursos Humanos (ARH) e a Escola do 
Legislativo. A ARH desenvolveu estudos técnicos para reformulação 
do plano de carreira e para a criação de um banco de dados com 
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perfis dos servidores. Apenas em 2002, aproximadamente 1 .200 
servidores participaram de cerca de 30 atividades, entre cursos, 
seminários e palestras. Destaque-se, ainda, a promoção da I Semana 
do Servidor da Assembléia. 

Foram oferecidos cursos para atendimento a demandas de 
capacitação de servidores identificadas por diversos setores da Casa, 
como o de "Controle na Administração Pública"; de atualização para 
servidores da Gerência-Geral de Comissões e da Coordenação de 
Cerimonial e Relações Públicas; Legislação de Custeio da Previdência 
Social; Execução Financeira e Contábil com o uso do Sistema de 
Administração Financeira e Contábil Integrado - Safei; e Gestão do 
Conhecimento. 

Em 2001, no Programa de Apoio Parlamentar, foi ministrada palestra 
sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, promovida pela Escola do 
Legislativo para os Deputados, além de vários cursos para as chefias 
de gabinete, contemplando aspectos técnicos do uso dos recursos de 
informática. 

A abertura de novas turmas do Curso de Especialização em Poder 
Legislativo - pós graduação lato sensu em parceria com a PUC Minas 
-, a conclusão, em 2002, de três turmas do Telecurso em nível 
fundamental, em parceria com o Sistema Sesi!Fiemg, e a abertura de 
mais duas turmas de ensino médio mostram o empenho da 
Assembléia Legislativa em promover o aperfeiçoamento dos 
servidores. 

Ao lado disso, a Escola do Legislativo criou o Núcleo de Estudos e 
Pesquisas do Poder Legislativo - Nepel, que já está abrigando sete 
projetos de pesquisa sobre as atividades da Assembléia. 

Atendendo a diretrizes da Mesa para fortalecimento do processo de 
interiorização do Poder Legislativo, a Assembléia promoveu em 2002 
o "Novo Ciclo de Palestras para Vereadores", em parceria com a 
União dos Vereadores do Estado de Minas Gerais - Uvemig. 
Aproximadamente 870 vereadores participaram do evento, realizado 
em cinco cidades-pólo do Estado. 

A Escola também ofereceu cursos para servidores da Câmara 
Municipal de Pedro Leopoldo e palestras em Aimorés e Lavras, além 
de apoiar a criação da Câmara-Escola em Governador Valadares. 
Foram oferecidos, ainda, cursos de capacitação ao Terceiro Setor, 
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com a participação de 150 representantes de comunidades, 
organizações não governamentais e outras entidades da sociedade 
civil. 

A Assembléia também realizou o seminário "Administração Pública 
Competente", em 2001, atingindo as principais cidades do Estado. Em 
Belo Horizonte, foram oferecidas 28 novas turmas do Curso de 
Administração Pública Competente. O seminário e o curso envolveram 
a participação de 3.187 interessados. 

Como apoio didático, a Escola do Legislativo providenciou nova 
edição do Manual de Informações Úteis para as Câmaras Municipais, 
bem como a produção, em parceria com a TV Assembléia, de onze 
aulas em vídeo relativas ao curso de Agentes Públicos, que deram 
origem a 2 mil cópias distribuídas às câmaras e prefeituras do Estado. 
Também foram oferecidas turmas do Curso de Lideranças 
Comunitárias, atingindo 340 participantes. 

A Assembléia, por intermédio da Escola do Legislativo, também 
estimulou o envolvimento com outras instituições legislativas em nível 
nacional, especialmente por meio do Programa lnterlegis, do Senado 
Federal, com desenvolvimento de cursos a distância e 
videoconferências. 

Foi realizado, ainda, em Belo Horizonte, o 11 Seminário de 
Comunicação nos Legislativos Estaduais (Secomlegis), com a 
participação de representantes de vários Estados, como Rio de 
Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, e do Distrito 
Federal. 

Reforçar o papel representativo da Assembléia e estimular a 
participação do povo no dia-a-dia do Legislativo foram aspectos 
fundamentais da atuação do Poder nos últimos anos, por meio de 
campanhas publicitárias que divulgaram as atividades e discussões 
promovidas e pela ampliação do Programa de Educação para a 
Cidadania. Em 2002, 100 escolas e 5.295 alunos dos níveis 
fundamental, médio e superior participaram de visitas orientadas, com 
destaque para o atendimento especial a portadores de deficiência 
auditiva. 

No Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), responsável pela 
recepção ao público para informações e pesquisas, houve uma média 
de 16.339 atendimentos telefônicos por mês, em 2002. O serviço 
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"Fale com as Comissões" recebeu, em média, 220 pessoas e 
atendeu a cerca de 500 telefonemas por mês. Quanto às solicitações 
de pesquisas do acervo da Biblioteca, incluindo os bancos de dados 
de normas jurídicas e de legislação, a Gerência-Geral de 
Documentação e Informação atendeu a 5.618 usuários externos em 
2002. 

O acompanhamento do processo eleitoral de 2002 foi destaque nas 
atividades da Secretaria da Assembléia, a exemplo dos pleitos 
anteriores, desde 1994. Em 2002, esse trabalho foi aperfeiçoado com 
a integração de três veículos de comunicação - rádio, televisão e 
Internet. 

A TV Assembléia consolidou-se no acompanhamento da 
movimentação política e eleitoral do Estado, firmou parcerias com 
rádios do interior para divulgação de flashes e produziu um programa 
diário sobre as eleições. Os boletins de apuração foram divulgados, 
com apoio da Gerência-Geral de Sistemas de Informações, tanto pela 
TV quanto pela Internet, possibilitando o acompanhamento voto a 
voto, em todas as regiões do Estado. 

Em 2002, 53 cidades foram incluídas no plano de expansão da TV, 
das quais 26 já estão recebendo o sinal. No sistema a cabo, subiu de 
seis para 22 o número de municípios que recebem a programação da 
TV Assembléia. Ao todo, o sinal é transmitido para 129 cidades em 
sinal aberto e 22 pelo sistema a cabo. A presença da TV no interior 
reflete-se ainda na cobertura do trabalho das Comissões e demais 
eventos promovidos pelo Legislativo, além da produção de vídeos 
sobre a realidade das macrorregiões do Estado. A TV regularizou, 
ainda, o contrato de locação de segmento de satélite e elaborou o 
contrato de manutenção dos sistemas de retransmissão no interior. 

A programação foi modificada em 2002, com a criação de novos 
programas e reformulação de outros tradicionais, com cenários e 
temas diversificados. Entre os novos, destacam-se produções em 
parceria com órgãos e entidades governamentais e não-
governamentais, intensificando a transmissão ao vivo. Foi inaugurada, 
ainda, uma central de áudio, usada para a transmissão de boletins 
diários para 160 rádios do interior, e criada a rádio interna, com 
programação musical e informativos institucionais. 

Outra novidade no relacionamento da Assembléia com a sociedade 
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foi a contratação, em 2002, por processo licitatório, de agências 
de publicidade. O gerenciamento do trabalho das agências foi feito 
pela Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação {GID), que foi 
reforçada com a nomeação de oito novos jornalistas. A revitalização 
da Gerência de Jornalismo deu novo fôlego ao trabalho de assessoria 
de imprensa, com o aprimoramento e intensificação da distribuição de 
matérias para todo o Estado e o País, a partir da contratação do 
mailing nacional de imprensa Maxpress. 

A GID buscou divulgar todas as atividades da Casa, com ações 
internas e externas, usando a comunicação jornalística e publicitária. 
Foram redigidas 1.300 matérias sobre reuniões de Plenário, 
Comissões e eventos institucionais, todas disponíveis para consulta 
na Internet, que teve a página totalmente reformulada em 2001. Pela 
página, os cidadãos podem acompanhar a programação e o trabalho 
do Plenário e das Comissões, conhecer o perfil dos parlamentares, 
consultar os projetos em tramitação e a legislação mineira ou mandar 
mensagens para os Deputados. 

A GID também começou o trabalho de digitalização do acervo 
fotográfico em negativo 35 mm e atuou na reformulação da Intranet, 
em parceria com a Gerência-Geral de Sistemas de Informações (GSI). 
Está em elaboração um novo projeto gráfico para o jornal diário 
Assembléia Informa e para a nova publicação semanal Jornal da 
Assembléia. A Gerência também é responsável pela edição do 
Boletim da Secretaria, informativo interno semanal, da Revista do 
Legislativo e do house organ Parceria. 

O planejamento e a recepção dos novos Deputados eleitos, com a 
montagem de uma central de atendimento, envolveu diversos setores 
da Casa. Logo após a divulgação dos resultados das eleições, os 
Deputados eleitos procuraram a Assembléia e receberam informações 
sobre os procedimentos e documentação necessários para a posse e 
sobre o funcionamento do Legislativo. 

O desenvolvimento de um sistema informatizado para solicitação e 
distribuição de materiais de consumo e o planejamento semestral para 
recomposição de estoques e de demandas dos gabinetes 
parlamentares contribuíram para racionalizar a administração, com 
mais rapidez no atendimento e diminuição de custos. A racionalização 
também foi adotada para o consumo de energia, especialmente em 
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2001. A Assembléia economizou, no período de racionamento de 
energia elétrica, 45% do total de consumo de KWh/mês. 

Para isso, tomou medidas como a mudança do horário-núcleo de 
funcionamento, a reforma da rede elétrica e do sistema de 
refrigeração de ar, a redução da iluminação nas áreas comuns dos 
prédios da Casa e do horário de funcionamento da central de ar 
condicionado, a readequação do horário de realização dos serviços de 
conservação e limpeza, a renegociação do contrato firmado com a 
Cemig, com a conseqüente redução do custo da tarifa, e a adoção de 
campanha interna de conscientização do servidor para o uso racional 
de energia. 

Finalmente, a Assembléia Legislativa promoveu estudos para a 
implantação de softwares livres e gratuitos. Após diversos testes feitos 
pela Gerência-Geral de Sistemas de Informações (GSI), foi publicada, 
em 9 de dezembro de 2002, a Portaria n° 28/2002, que autoriza a 
análise e o planejamento da implantação dos programas, prevendo, 
ainda, o treinamento dos usuários. A transição será completada no 
prazo de dois anos. O uso de softwares livres vai gerar mais economia 
e autonomia para a Assembléia, que não será mais dependente de 
contratos de atualização dos programas com empresas 
multinacionais. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2002 

ATA 

ATA DA 2898 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 18/12/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Alberto Pinto Coelho 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2" Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Discussão e votação de pareceres: Relatório 
Final da CPI da Saúde; aprovação - Relatório Final da CPI da 
Mineração Morro Velho; questão de ordem; suspensão e reabertura 
da reunião; encerramento da discussão; aprovação; declaração de 
voto - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do 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; encerramento da discussão; chamada de votação 
secreta; aprovação; declarações de voto - 2• Fase: Palavras do Sr. 
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do 
Deputado Antônio Andrade; aprovação - Votação, em 1 o turno, da 
Proposta de Ernenda à Constituição no 93/2002; chamada de votação 
nominal; aprovação - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
Complementar no 22/2000; votação do Substitutivo n° 1; chamada de 
votação nominal; aprovação; votação da Emenda n° 1; chamada de 
votação nominal; aprovação - Prosseguimento da discussão, em 2° 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 68/2001; discurso do 
Deputado Márcio Kangussu; encerramento da discussão; chamada de 
votação nominal; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; 
declarações de voto; questão de ordem; declarações de voto -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 45/2001; 
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas; 
chamada de votação nominal; aprovação; votação das Emendas n°s 
1, 5 e 7 a 11; chamada de votação nominal; aprovação; 
prejudicialidade das Emendas nos 2 a 4; votação da Emenda no 6; 
chamada de votação nominal; rejeição - Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei Complementar n° 54/2002; encerramento da discussão; 
votação do projeto, salvo emendas; chamada de votação nominal; 
aprovação; votação das Emendas n°s 1 a 9; chamada de votação 
nominal; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 



1581 
Complementar no 55/2002; discurso do Deputado Sargento 
Rodrigues; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo 
emendas; chamada de votação nominal; aprovação; votação das 
Emendas n°s 1 a 4; chamada de votação nominal; aprovação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.901/2001; aprovação; 
declaração de voto - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
2.394/2002; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.877/2001; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Discussão, em 
2° turno, do Projeto de Lei n° 2.189/2002; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 2 - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei no 2.381/2002; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
2.46312002; não recebimento de emendas; encerramento da 
discussão; aprovação na forma do vencido em 1 o turno -
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 - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson 
Rezende- Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar- Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
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O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho)- Às 9h15min, 

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

1" Parte 
Ata 

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

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2" Parte da reunião, em sua 1 • Fase, com a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Relatório final da CPI da Saúde, incluído em 

ordem do dia nos termos do parágrafo único, do art. 114, do 
Regimento Interno para reexame parcial, a fim de suprimir do relatório 
a parte referente à Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, 
especificamente o item 6.2, das recomendações e pedidos que 
menciona. Em discussão, a parte do relatório objeto de reexame. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, a parte do 
relatório objeto de reexame. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovada a parte do Relatório Final da CPI da Saúde objeto 
de reexame. Oficie-se. 

Relatório final da CPI da Mineração Morro Velho, incluído em ordem 
do dia nos termos do parágrafo único, do art. 114, do Regimento 
Interno. Em discussão, o relatório. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria que fossem 

lidos os destaques. 
O Sr. Presidente - Esclareço ao Deputado Rogério Correia que 

foram destacadas todas as conclusões do relatório. 
Suspensão da Reunião 

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

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

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o relatório. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Relatório Final da CPI 
da Mineração Morro Velho. Oficie-se. 

Declaração de Voto 
O Deputado Rogério Correia - Votamos contrariamente à aprovação 

do relatório. O Deputado Edson Rezende, do PT, que participou da 
CPI da Mineração Morro Velho, discordou das conclusões, tendo, 
aliás, apresentado um relatório à parte, que, infelizmente, foi 
derrotado. Por isso, o Deputado Edson Rezende pediu a votação em 
separado das conclusões, e o PT votou de acordo com seu parecer. 

O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do 
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. A Comissão Especial opina pela aprovação do 
nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, a indicação. A Presidência vai submeter 
a matéria a votação pelo processo secreto e convida para atuarem 
como escrutinadores os Deputados Luiz Fernando Faria e Arlen 
Santiago. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada 
dos Deputados para a votação secreta. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.). 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elaine Matozinhos 
- Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando 
Faria- Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha- Maria Olívia- Mauro Lobo-
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Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência 
recomenda aos escrutinadores que procedam à abertura da urna e à 
verificação da coincidência no número de sobrecartas com o de 
votantes. 

- Os escrutinadores procedem à conferência do número de 
sobrecartas com o de votantes. 

O Sr. Presidente - Votaram 47 Deputados. Foram encontradas nas 
urnas 47 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita 
aos escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Votaram "não" 3 

Deputados, totalizando 47 votos. Fica, portanto, aprovada a indicação 
do nome do Prol. José Geraldo de Freitas Drumond para o cargo de 
Presidente da FAPEMIG. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Declarações de Voto 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria, em meu 

nome, em nome da Bancada do PDT e em nome dos Deputados 
norte-mineiros, de demonstrar publicamente a satisfação e o 
contentamento pela indicação do Prol. José Geraldo de Freitas 
Drumond para Presidente da FAPEMIG. 

É uma indicação importante para o Estado. O Prol. José Geraldo é 
um homem preparado e fez um trabalho fantástico à frente da 
UNI MONTES, que teve duas épocas distintas: uma antes do professor 
e outra depois. Ele transformou uma fundação na grande universidade 
que é hoje. É uma universidade já construída, em processo de 
expansão para o Noroeste e o vale do Jequitinhonha e está se 
firmando como uma das maiores universidades do País. E agora, na 
FAPEMIG, temos a certeza de que ele lhe emprestará toda a sua 
competência, toda a sua capacidade. O PDT, na pessoa do Deputado 
João Batista de Oliveira, relator da Comissão Especial, sabatinou o 
Prol. José Geraldo, que fez colocações importantes para o Estado. 

Agora, a Assembléia Legislativa confirma o nome do professor para 
dirigir a FAPEMIG, que é um instituto de pesquisa dos mais 
importantes e que completa a consolidação da UEMG e da própria 
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UNJMONTES. Estamos felizes com essa indicação da 
Assembléia. O Estado está ganhando um profissional de altíssima 
capacidade. Parabéns ao Deputado João Batista de Oliveira pela 
condução dessa sabatina. parabéns à Assembléia de Minas Gerais 
por essa votação unânime e parabéns ao Prol. José Geraldo, que 
conquistou, com competência e com muita responsabilidade, o seu 
lugar de destaque no cenário mineiro. Muito obrigado. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
aprovação do nome do Prol. José Geraldo foi muito importante para 
Minas Gerais. Conheço o trabalho do professor desde a época em 
que fui Secretário de Ciência e Tecnologia e a UNJMONTES era uma 
das instituições vinculadas a essa Secretaria. Nessa época pude 
acompanhar o seu trabalho competente, que levou a UNJMONTES a 
um grande crescimento e a prestar um serviço melhor na área 
educacional do nosso Estado. O Prol. José Geraldo participou do 
Conselho Curador da FAPEMJG e conhece profundamente a estrutura 
e a necessidade de evolução para uma ação mais forte em termos do 
desenvolvimento cientifico e tecnológico do nosso Estado. 

Quero, nesta oportunidade, cumprimentar o professor e 
cumprimentar a Assembléia pela escolha e pela aprovação do seu 
nome para presidir a FAPEMIG. Muito obrigado. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
essa foi uma das melhores indicações que a Assembléia já fez. 
Conhecemos o trabalho do Magnífico Reitor José Geraldo Drumond, 
que fez a UNIMONTES crescer assustadoramente. A FAPEMIG está 
de parabéns por ter como Presidente o Prol. José Geraldo e, com 
certeza, irá crescer muito. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, eu também não 
poderia deixar de manifestar a minha alegria e o meu contentamento, 
não só em meu nome, mas em nome de toda a população do vale do 
Jequitinhonha pela indicação do nome do Prol. José Geraldo para 
Presidente da FAPEMIG. O professor conseguiu fazer com que o 
ensino superior chegasse ao vale do Jequitinhonha de forma plural, 
democrática, e possibilitou que as regiões mais sofridas tivessem essa 
oportunidade. 

Temos absoluta certeza de que à frente da FAPEMIG irá incentivar a 
pesquisa, buscando alternativas transformadoras que gerem emprego 
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e renda para a população norte-mineira, principalmente do 
Nordeste de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri. 

É com satisfação que aprovamos, nesta manhã, a indicação do Prol. 
José Geraldo Drumond para o cargo de Presidente da FAPEMIG. 
Desejamos-lhe todo sucesso. Que Deus o ilumine! Que o senhor 
continue sendo essa pessoa iluminada na defesa dos interesses dos 
mais sofridos de Minas Gerais! Muito obrigado. 

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 
votação da matéria constante da pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 

presente reunião o Projeto de Lei no 2.437/2002, apreciado na reunião 
extraordinária realizada ontem, à noite. 

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

Andrade, solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de 
modo que o Projeto de Lei n° 2.396/2002 seja apreciado em último 
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
93/2002, do Deputado Márcio Cunha, que altera o art. 84 "caput", e o 
§ 2° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que propõe 
o tombamento e a declaração como monumentos naturais a serra da 
Canastra e a bacia hidrográfica do rio São Francisco. A Comissão 
Especial opina pela aprovação da proposta. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, em 
conformidade com o art. 260, inciso I, do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem aprová-la deverão responder "sim" e os 
que desejarem rejeitá-la deverão responder "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-(- Faz a chamada.). 
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- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade- Luiz Tadeu Leite- Ermano Batista - lvair Nogueira 

- Agostinho Silveira - Arlen Santiago - Sebastião Costa - Luiz 
Fernando Faria - Durval Ângelo- Miguel Martini - Alberto Pinto Coelho 
- Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio- lrani Barbosa - João Batista de Oliveira -João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - José Milton - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Paulo 
Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues- Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 59 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovada, em 1 o turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição no 93/2002. À Comissão Especial. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar n° 22/2000, 
do Deputado Pastor George, que acrescenta dispositivos ao art. 117 
da Lei n° 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão 
de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Justiça, com a Emenda no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
(- Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, 
de conformidade com o art. 260, inciso I, 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. 192 do Regimento Interno, a 
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matéria será aprovada se obtiver 39 votos favoráveis. Em 
votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. Com a palavra, o Sr. 
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados para a votação 
nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade - Luiz Tadeu Leite - Ermano Batista - lvair Nogueira 

- Agostinho Silveira - Arlen Santiago - Sebastião Costa - Luiz 
Fernando Faria - Durval Ângelo - Alberto Pinto Coelho - Ivo José -
Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ambrósio 
Pinto- Amilcar Martins- Bené Guedes- Bilac Pinto- Carlos Pimenta-
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa -João Batista de Oliveira -João Leite - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz 
Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Mauro 
Lobo - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro 
Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 57 Deputados. Não houve voto 
contrário. Fica, portanto, aprovado o Substitutivo no 1, salvo emenda. 
Em votação, a Emenda n° 1. Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados para a votação nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade- Luiz Tadeu Leite- Ermano Batista - lvair Nogueira 

- Agostinho Silveira - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago -
Sebastião Costa - Luiz Fernando Faria - Durval Ângelo - Alberto Pinto 
Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -
Álvaro Antônio - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
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Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende 
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz 
Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Mauro 
Lobo - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro 
Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 57 Deputados. Não houve voto 
contrário. Fica aprovada a Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 
1° turno, o Projeto de Lei Complementar no 22/2000 na forma do 
Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1 . À Comissão de Administração 
Pública. 

Prosseguimento da discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição no 68/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que 
acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta 
na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Com a 
palavra, para discuti-lo, o Deputado Márcio Kangussu. 

O Deputado Márcio Kangussu• - Sr. Presidente, quero, mais uma 
vez, parabenizar o Deputado Dalmo Ribeiro Silva por essa brilhante 
iniciativa que valoriza e fortalece o ensino superior no Estado de 
Minas Gerais, em particular a UEMG e a UNI MONTES. 

Encerro a minha discussão, solicitando aos nobres pares desta 
Casa que aprovem a Proposta de Emenda à Constituição n° 68/2001. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência vai submeter a matéria 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 aprovar 
a matéria responderão "sim", os que desejarem rejeitá-la responderão 
"não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário que 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 
de votação nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 
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Deputados: 

Antônio Andrade- Luiz Tadeu Leite - Ermano Batista- lvair Nogueira 
- Agostinho Silveira - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago -
Sebastião Costa - Luiz Fernando Faria - Durval Ângelo - 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 Pinto -
Amilcar Martins - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio- lrani Barbosa -João Batista de Oliveira -João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria 
OI ívia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Navarro Vieira. 

- Responde "não" à chamada de votação nominal o Deputado Edson 
Rezende. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 58 Deputados. Votou "não" 1 
Deputado, totalizando 59 votos. Fica, portanto, aprovada, em 2° turno, 
a Proposta de Emenda à Constituição n° 68/2001 na forma do vencido 
em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

neste momento derradeiro de nosso mandato nesta Casa Legislativa, 
gostaria de agradecer, mais uma vez, a acolhida que deram a essa 
proposta de emenda à Constituição, que é da mais alta relevância 
para o ensino superior de Minas Gerais. Tenho a certeza de que 
estamos garantindo a soberan·la da educação superior em 35 
instituições de ensino, entre elas a UEMG e a UNIMONTES. Tenho a 
certeza de que cada um dos senhores compartilhou efetivamente da 
elaboração desse projeto, que tramita na Casa há mais de um ano e 
meio. Foram realizadas várias audiências, do conhecimento de todos, 
e, sem dúvida alguma, Minas Gerais fortalece seu processo de ensino 
superior. Temos a certeza de que, com a aprovação dessa proposta 
de emenda à Constituição, Minas melhorou a qualidade do ensino 
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superior com a independência da nossa UNIMONTES, da UEMG 
e de 35 instituições de ensino superior em todo o Estado. 

Fica registrado meu sincero agradecimento a todos, particularmente 
ao Presidente Antônio Júlio, que não mediu esforços, assim como a 
nossa assessoria, para que o projeto fosse apreciado nesta manhã. A 
todos, nossas efusivas homenagens. Com certeza, demos um grande 
passo pela melhoria de nosso ensino superior. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, eu teria feito o 
encaminhamento da votação da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 93, de minha autoria. Mas, para não prejudicar o andamento dos 
nossos trabalhos, deixei de fazê-lo. Todos os Líderes partidários 
assinaram um documento pela agilização dessa proposta de emenda 
à Constituição. Todos foram procurados pelo ilustre Prefeito Cairo 
Manuel de Oliveira, de São Roque de Minas, extremamente 
preocupado com as questões ecológicas do Parque Nacional da Serra 
da Canastra, que envolve a nascente do rio São Francisco. Isso gera 
uma série de circunstâncias porque o Governo Federal, através do 
IBAMA, não tem tido condições de dar a proteção necessária àquele 
parque. A verdade é que houve um cochilo por parte do legislador 
anterior, que não cuidou - à semelhança de outras áreas - da 
preservação da serra da Canastra e da bacia hidrográfica do rio São 
Francisco. Felizmente, esta Casa, ainda em tempo, resgata esse ato 
em nossa Constituição. Espero que, ainda este ano, aprovemos essa 
proposta em 2° turno. Como eu disse, ela resgata um compromisso 
desta Casa. 

Gostaria também de dizer, Sr. Presidente, que, atendendo ao apelo 
de diversos Deputados, inclusive do Deputado Paulo Pettersen, deixei 
de fazer um pronunciamento sobre o assunto para agilizar as 
votações desta manhã. Solicito que V. Exa. diligencie para que conste 
nos anais desta Casa o pronunciamento que faria a respeito do 
assunto e que o Secretário-Geral faça constar em ata essa nossa 
solicitação. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, segundo o Acordo de 

Líderes que fizemos outro dia sobre os projetos para uma pauta 
mínima, o Projeto de Lei no 984/2000 estaria incluído hoje. Vejo que 
isso não aconteceu e gostaria de saber se estará na pauta da reunião 
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de hoje à tarde. 

O Sr. Presidente A Presidência informa que a matéria não se 
encontra nas pautas de hoje, mas será colocada nas pautas das 
reuniões de amanhã. 

O Deputado Paulo Piau - Como consultor da pauta mínima, pedimos 
formalmente ao Presidente que determine à assessoria a inserção do 
projeto na pauta de amanhã, para que possamos sacramentá-lo. 

Declarações de Voto 
O Deputado Gil Pereira - Parabenizo o Deputado Dalmo Ribeiro 

Silva pelo trabalho incansável em prol do ensino de Minas Gerais e, 
especialmente agora, pelo ensino superior, dando independência à 
UNIMONTES e à UEMG para decidirem as questões da educação 
superior de Minas Gerais. 

Louvo a Comissão da Educação e o Plenário, por terem entendido a 
proposta do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que, a cada dia, vem 
engrandecendo este parlamento com seu brilhante trabalho, e todo 
trabalho brilhante tem de ser reconhecido pelo povo de Minas Gerais. 

Parabéns, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e muito obrigado pela 
parte que nos toca, que é a UNI MONTES. 

O Deputado Arlen Santiago - Esta Casa acabou de dar mais um 
passo na consolidação do ensino de 3° grau em Minas Gerais. A 
Comissão de Educação e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva saíram à 
frente com a proposta, que foi apreciada e aprovada pelos Deputados. 
Esta manhã foi relevante para a UNI MONTES e para a UEMG. 

Aproveito a oportunidade para parabenizar o Plenário pela 
aprovação do nome do ex-Reitor da UNIMONTES, o Prol. José 
Geraldo de Freitas Drummond, para o cargo de Presidente da 
FAPEMIG. Essa Fundação estará muito bem representada. Esta 
Casa, consolidando o ensino universitário, reforça as possibilidades 
de uma educação superior consistente no Norte de Minas, no 
Jequitinhonha e no Mucuri. 

O Deputado Antônio Andrade, para encurtar o tempo, pede-nos para 
agradecer, em nome do Noroeste, a aprovação do projeto e 
parabeniza o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e a UNIMONTES. 

Por último, comunico a eleição do Dr. Getúlio Braga, Prefeito de 
Brasília de Minas, para Presidente da Associação dos Municípios da 
Área Mineira da SUDENE, entidade que congrega mais de 160 
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mumctptos mineiros. O Dr. Getúlio encontra-se presente nesta 
reunião e quer fazer um trabalho conjunto com a UNIMONTES pela 
valorização do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri. 

O Deputado Carlos Pimenta - Também eu cumprimento o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva pela votação, em 2° turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 68. 

A situação do Estado requer um diagnóstico das universidades. 
Precisamos de instituições competentes, estruturadas, para que o 
jovem ingresse numa faculdade que tenha condições de prepará-lo 
para o mercado de trabalho. Para isso, é necessária uma estrutura 
consolidada, ágil e independente. A proposta de emenda à 
Constituição traz essa possibilidade, dando ao Estado condições de 
gerenciar as universidades e fundações. Caso contrário, 
continuaremos assistindo ao que acontece todos os dias: a abertura 
de um novo curso superior sem preparação, sem base. 

Temos que propiciar aos jovens uma universidade com bons 
professores, graduados, e que os preparem não só na época do 
Provão, quando vemos universidades renomadas recebendo 
conceitos D e E, provocando muita intranqüilidade. 

O projeto do Deputado Dalmo Ribeiro Silva possibilita que o Estado 
coordene as universidades, o que é fundamental. Não é possível uma 
universidade que caminhe independentemente sem uma filosofia de 
trabalho sintonizada com a do Estado. Isso já acontece em São Paulo 
e no Rio de Janeiro, em Minas está ocorrendo uma proliferação de 
universidades, muitas vezes ligadas a outros Estados, que vêem em 
Minas apenas um mercado de trabalho. 

Portanto, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, seu projeto é muito 
profundo, aliás bem mais que o proposto aqui, em termos de artigos, 
pois oferece ao Conselho condições efetivas para analisar com 
critério, responsabilidade e independência a proliferação de 
universidades. Todos os dias vemos a abertura de uma nova 
faculdade em Minas, principalmente de Medicina. O Deputado Alberto 
Pinto Coelho, que é médico, sabe do que estou falando. São 
faculdades que não têm nenhuma condição de formar um médico, 
mas isso também acontece no Direito e em vários cursos superiores. 

Com a estrutura a ser criada, espera-se uma normatização, sob 
pena de vermos, em nome da universalização do curso superior, 
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dados irreais, como a divulgação de que no Estado apenas 2% 
dos jovens ingressam na faculdade. É importante a entrada no curso 
superior, mas este deve estar preparado para receber o estudante. 

Parabenizo-o, votei conscientemente nessa proposta, que irá não 
somente beneficiar a UEMG e a UNI MONTES, mas também promover 
a regulamentação e a oficialização de novos cursos, estabelecendo 
regras que precisam ser implantadas o mais rápido possível. 

O Deputado Miguel Martini - O PSB votou favoravelmente à 
Proposta de Emenda à Constituição no 68. Parabenizo o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que foi sensível a uma demanda de Minas 
Gerais. Com essa aprovação, fortalecemos um pouco mais nosso 
ensino. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
Complementar no 45/2001, do Deputado Geraldo Rezende, que institui 
a Região Metropolitana do Triãngulo Mineiro, dispõe sobre sua 
organização e funções, e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas 
n°S 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina 
por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de 
Justiça, e com as Emendas n°s 5 e 6, que apresenta. A Comissão de 
Transporte opina pela aprovação do projeto com as Emendas nos 1, 
da Comissão de Justiça, e 5, da Comissão de Assuntos Municipais, 7 
e 11, que apresenta, e pela rejeição da Emenda no 6, ficando 
prejudicadas as Emendas n°s 2, 3 e 4. A Comissão de Fiscalização 
Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de 
conformidade com o art. 260, I, c/c os arts. 192 e 263, I, do Regimento 
Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la responderão "sim", e 
os que desejarem rejeitá-la responderão "não". Antes, a Presidência 
lembra ao Plenário que o projeto será aprovado se obtiver 39 votos 
favoráveis. Em votação, o projeto, salvo emendas. Com a palavra, o 
Sr. Secretário, para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade - Luiz Tadeu Leite - Ermano Batista - lvair Nogueira 
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- Agostinho Silveira - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago -
Sebastião Costa - Luiz Fernando Faria - Durval Ângelo -Alberto Pinto 
Coelho- Ivo José - Olinto Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila -
Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton 
Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalrna Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely 
Tarqüinio - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 58 Deputados. Não houve voto 
contrário. Fica aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as 
Emendas n"s 1, 5 e 7 a 11. Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade- Luiz Tadeu Leite - Ermano Batista - lvair Nogueira 

- Agostinho Silveira - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Luiz 
Fernando Faria - Durval Ângelo - Alberto Pinto Coelho - Ivo José -
Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Alberto 
Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Bené Guedes - Bilac Pinto 
- Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro 
Vieira. 
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Não houve voto 

contrário. Ficam aprovadas as Emendas n°s 1, 5 e 7 a 11 ao Projeto 
de Lei Complementar no 45/2001. Com a aprovação da Emenda no 7, 
ficam prejudicadas as Emendas n°S 2 a 4. Em votação, a Emenda no 
6. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada de 
votação nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
- Responde "sim" à chamada de votação nominal o seguinte 

Deputado: 
Sargento Rodrigues. 
- Respondem "não" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade - Luiz Tadeu Leite- Ermano Batista - lvair Nogueira 

- Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Luiz Fernando Faria -
Durval Ângelo - Miguel Martini - Alberto Pinto Coelho - Ivo José -
Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio -
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos- Elbe Brandão- Gil Pereira- Hely Tarqüínio- João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo 
de Oliveira - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz 
Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado; votaram "não" 52 
Deputados; totalizando 53 votos. Fica rejeitada a Emenda no 6. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei Complementar n° 
45/2001 com as Emendas n°s 1, 5 e 7 a 11. À Comissão de Assuntos 
Municipais. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 54/2002, 
do Procurador-Geral de Justiça, que cria na estrutura organizacional 
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais o Conselho Estadual 
Gestor do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor, consoante a 
Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90; o art. 57 do Decreto Federal n° 
2.181, de 20/3/97; o art. 14 do Ato das Disposiçôes Constitucionais 
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Transitórias da Constituição Estadual; e o art. 24 da Lei 
Complementar no 61, de 12/7/2002, e o respectivo Fundo. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Administração 
Pública opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 4, 
apresentadas pela Comissão de Justiça, e com as Emendas n° 5 a 9, 
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de 
Justiça, e 5 a 9, da Comissão de Administração Pública. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nominal, em conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os 
arts. 192 e 263, inciso I, do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem aprová-lo deverão responder "sim", e os que desejarem 
rejeitá-lo deverão responder "não". Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada 
de votação nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade- Luiz Tadeu Leite- Ermano Batista - lvair Nogueira 

- Agostinho Silveira - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago -
Sebastião Costa - Luiz Fernando Faria - Durval Ângelo - Alberto Pinto 
Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -
Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton 
Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Edson Rezende- Eduardo Brandão- Eduardo Hermeto 
- Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Gil Pereira - Hely Tarqüínio -
João Batista de Oliveira - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira -José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Menezes 
- Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Mauro Lobo- Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 56 Deputados. Não houve voto em 
branco. Está, portanto, aprovado o projeto, salvo emendas. Em 
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votação, as Emendas n°s 1 a 9. Com a palavra, o Sr. Secretário, 
para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade - Luiz Tadeu Leite- Ermano Batista - lvair Nogueira 

- Agostinho Silveira - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago -
Sebastião Costa - Luiz Fernando Faria - Durval Ângelo - Alberto Pinto 
Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -
Álvaro Antônio - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Genaro - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - João 
Batista de Oliveira - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados. Não houve voto 
contrário. Ficam aprovadas as Emendas n°s 1 a 9. Fica, portanto, 
aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei Complementar n° 54/2002 
com as Emendas n°s 1 a 9. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar n° 55/2002, 
do Procurador-Geral de Justiça, que faz adequação de dispositivos da 
Lei Complementar no 27, de 18/1/93, para efeito de instituição do 
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com 
as Emendas nos 1 a 4, que apresenta. As Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o 
Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembléia, 
pessoas presentes nas galerias, discutirei o Projeto de Lei 



15Y9 
Complementar no 55, enviado pelo Procurador-Geral de Justiça, 
que faz adequação de dispositivos da Lei Complementar no 27, de 
18/1/93, para efeito de instituição do Fundo Especial do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais. 

Gostaria apenas de lembrar a V. Exa. que não há uma semana que 
a matéria está tramitando nesta Casa. Não que eu tenha alguma coisa 
contrária ao projeto, mesmo porque votarei a favor, já que votei o 
Projeto de Lei Complementar no 54. Mas é difícil para nós, Deputados, 
que estamos aqui de manhã, à tarde e à noite há quatro anos, 
trabalhando incansavelmente, apresentar um projeto, como é o caso 
do Projeto de Lei Complementar no 33, de minha autoria, que está 
tramitando desde o ano de 2000, e ver que V. Exa. não o põe na 
pauta. 

Entendemos que isso é desvalorizar o trabalho dos Deputados, em 
especial o meu. Também conheço vários companheiros que têm 
projetos tramitando nesta Casa e que não são colocados na pauta. 
Insisti com V. Exa. por quase um ano para que o Projeto de Lei 
Complementar no 33 entrasse em pauta. E hoje encontro os Projetos 
de Lei Complementar nos 54 e 55, que há uma semana tramitam nesta 
Casa, já na pauta, para serem votados em 1 o turno. 

Tivemos oportunidade de votar com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
a Proposta de Emenda à Constituição no 58. Nós a votamos em 1° 
turno, semana passada, e já a votamos em 2° turno. Está de 
parabéns, Deputado Dalmo, pois essa proposta precisava ser 
aprovada. 

Aprovamos aqui o projeto de lei complementar do Deputado Geraldo 
Rezende, que trata da Região Metropolitana do Triãngulo Mineiro. 
Aprovamos aqui vários projetos de lei complementar, várias emendas 
à Constituição, mas, infelizmente, o projeto deste Deputado não entra 
na pauta, mesmo insistindo com V. Exa. que o colocasse na pauta, 
pois está fundamentado com dois pareceres da ex-Procuradora-Geral 
Misabel Derzi Gonçalves. 

Entendo, Sr. Presidente, que isso é desprestigiar os Deputados. O 
que é preciso fazer para que V. Exa. ponha o projeto na pauta? Será 
que temos de implorar, pedir de joelhos? Ou será que temos de fazer 
obstrução sistemática nesta Casa? 

Queria, Sr. Presidente, dizer a V. Exa. que tive oportunidade, 

. 
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usando do Regimento desta Casa, o que é facultado a todos os 
Deputados, de dizer algumas verdades neste Plenário. Será que isso 
vem impedindo ou foi algum empecilho para que V. Exa. colocasse 
projetos de minha autoria na pauta? São vários; tenho cerca de nove 
projetos nesta Casa prontos para ser votados. Isso também faz parte 
da democracia e é regimental. Estou usando apenas aquilo que o 
Regimento me dá o direito de utilizar. 

Gostaria que V. Exa. o abordasse novamente no Colégio de Líderes, 
mas, infelizmente, tenho certeza de que se V. Exa. colocar o projeto 
na pauta amanhã de manhã, não conseguirei aprová-lo em dois 
turnos. Mas não poderia deixar de fazer esse registro, porque sei do 
meu esforço, da minha presença neste Plenário. Nunca faltei a uma 
reunião ordinária das 14 horas, porque tenho compromisso com o 
povo mineiro, com aqueles que me elegeram, que confiaram a mim 
seu voto. Mas é difícil, e muitas vezes os eleitores ficam questionando 
por que determinado projeto não é aprovado. 

Infelizmente, existem grupos nesta Casa que são favorecidos, de 
Deputados que ficam ao redor de V. Exa. e atendem a todos os seus 
pedidos. Mas, infelizmente, não faço parte desse grupo. E ai o 
Deputado acaba alijado do processo. 

Quero dizer a V. Exa. que vou votar a favor dos Projetos de Lei 
Complementar n°s 54 e 55, que dizem respeito ao Ministério Público, 
mas não poderia deixar de fazer esse registro, já que amanhã 
encerraremos os trabalhos desta legislatura. Durante um ano tivemos 
que pedir ao Secretário-Geral da Mesa, Sr. Eduardo, para lembrar V. 
Exa. de colocar o Projeto de Lei Complementar n° 33 na pauta. Mas 
não tivemos acolhida, e até hoje esse projeto não veio para a pauta. 
Infelizmente ou felizmente, o Regimento Interno prevê que a pauta só 
pode ser conduzida pelo Presidente da Casa. Então, só ele pode 
colocar projeto na pauta, na ordem do dia. Diversas vezes também 
insisti com o Líder da bancada para que fosse até V. Exa. 

No "Diário do Legislativo" de 17/10/2000, o Projeto de Lei 
Complementar n° 33 recebeu três pareceres favoráveis, nas 
Comissões de Administração Pública, de Fiscalização Financeira e de 
Justiça. Não sofreu nenhuma alteração, mesmo porque estavam 
anexados a ele dois pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, ou 
seja, é um projeto que, com certeza, deveria ter a melhor acolhida. 
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Fico triste, Sr. Presidente, mas não me desanimo, pois essa é a 

minha função. Cheguei a esta Casa por idealismo, disputei a eleição 
com vontade de ser Deputado, de trabalhar, de participar de todas as 
comissões, das CPIS. Fiz parte da CPI do Narcotráfico, da CPI do 
IPSM e da Comissão Especial das Multas. V. Exa. sabe que tenho 
trazido a minha contribuição, inclusive compondo quórum para a 
aprovação de projetos de interesses de outros Deputados e dos 
outros Poderes. 

Realmente, entristece-me saber que dois projetos de lei 
complementar que tramitam na Casa há apenas uma semana já 
constam na pauta para ser votados. O Projeto de Lei Complementar 
no 2.463, do Tribunal de Justiça, que cria cerca de 86 cargos, já está 
em 2° turno. Ainda não há 30 dias que esse projeto está tramitando 
nesta Casa. Será que o Deputado não é valorizado como deveria? 
Não é o Deputado o legislador genuíno? Se pegarmos as 
Constituições Federal e Estadual, veremos que o Deputado tem a 
competência originária de apresentar os projetos de lei. Portanto, 
deveríamos ter uma melhor acolhida por parte do Presidente. 

Situações como essa acontecem com outros Deputados nesta Casa. 
Alguns companheiros vêm tentando, há muito tempo, aprovar 
projetos, pedem a V. Exa., mas, infelizmente, não fazem parte 
daquele grupo que está sempre à sua volta e que tem os seus 
projetos colocados na pauta. Alguns projetos desses Deputados 
entraram na pauta desta última semana e foram aprovados. 

Apesar deste meu desabafo, V. Exa. pode ter certeza de que estarei 
pronto para, a partir do dia 1 o de fevereiro, reapresentar todos os 
projetos, todas as propostas de emenda à Constituição de minha 
autoria. Quem sabe a nova Mesa, o futuro Presidente da Casa 
valorizem a ação, o trabalho do Deputado. Realmente, é uma luta 
para o Deputado apresentar um projeto, pois, até que este receba 
emendas e substitutivos, demora a chegar em 1° turno, para depois 
ser votado em 2° turno na comissão e retornar ao Plenário. Então, por 
várias vezes, tenho pedido isso a V. Exa. 

Permanecerei em Plenário para votar os projetos de lei 
complementar e as propostas de emenda à Constituição que V. Exa. 
tem colocado. Votei as Propostas de Emenda à Constituição nos 93, 
de autoria do Deputado Márcio Cunha, e 68, de autoria do Deputado 
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Dalmo Ribeiro Silva, bem como vários projetos de interesse do 
Poder Executivo, do Judiciário e do Ministério Público, por ser um 
Deputado extremamente assíduo neste parlamento. 

Não poderia deixar de fazer esse desabafo, porque V. Exa. não me 
tem atendido. Tenho a certeza de que, mesmo que o Líder do 
Governo seja contrário à colocação do projeto em pauta, V. Exa. deve 
colocá-lo, porque, como V. Exa. diz, o Plenário é soberano. Então, 
que o meu projeto entre na pauta, mesmo que seja derrotado em 
Plenário! Que não fique dois anos esperando para entrar na pauta! 
Projetos do Ministério Público e do Tribunal de Justiça tramitam por 15 
e 30 dias, sendo logo votados. 

Portanto, meu voto é favorável à Proposta de Lei Complementar no 
55/2002, mas não poderia deixar de fazer esse desabafo a V. Exa. 
Quem sabe o futuro Presidente desta Casa, já que teremos eleição 
agora, no dia 1 o de fevereiro, esteja refletindo e ouvindo este humilde 
Deputado, que aqui chegou com muita luta, e vá atender os 
companheiros, não para privilegiá-los, mas para prestigiá-los, já que 
representam uma grande parcela da sociedade. Certamente, o projeto 
por eles elaborado e que recebeu pareceres favoráveis, trará algum 
beneficio para a sociedade, por ter cunho coletivo. 

Portanto, registro aqui o meu desabafo. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência submeterá a matéria à votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os 
arts. 192 e 263, inciso I, do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem aprová-la responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-la 
responderão "não". Em votação, o projeto, salvo emendas. Com a 
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada de votação 
nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade - Luiz Tadeu Leite - lvair Nogueira - Agostinho 

Silveira - Arlen Santiago - Sebastião Costa - Luiz Fernando Faria -
Durval Ângelo - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -
Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
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Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira -
João Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de Oliveira- José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria OI i via - Mauro Lobo - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro 
Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados. Não houve voto 
contrário. Fica aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as 
Emendas n°s 1 a 4. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à 
chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade- Luiz Tadeu Leite - Ermano Batista - lvair Nogueira 

- Agostinho Silveira - Arlen Santiago - Sebastião Costa - Luiz 
Fernando Faria - Durval Ângelo - Alberto Pinto Coelho - Ivo José -
Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo 
de Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados. Não houve voto 
contrário. Ficam aprovadas as Emendas n°s 1 a 4. Fica, portanto, 
aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei Complementar no 55/2002 
com as Emendas n°s 1 a 4. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.901/2001, do 
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Deputado Álvaro Antônio, que reconhece como estância 
hidromineral a localidade denominada Barragem do Benfica- Fazenda 
Bela Vista, situada no Município de ltaúna. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Turismo 
opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Turismo. 

Declaração de Voto 
O Deputado Álvaro Antônio - Esse projeto de lei, de nossa autoria, 

reconhece ltaúna como estância hidromineral e, sem dúvida, irá 
proporcionar ao município oportunidade de aplicar recursos do 
Governo Federal no saneamento básico, nas estradas vicinais, nas 
escolas e no lazer. Sem dúvida, isso transformará o Município de 
ltaúna em um dos pólos atrativos para o turismo de Minas Gerais, o 
que é também interessante para Belo Horizonte, tendo em vista a 
proximidade das duas cidades. 

Agradecemos aos pares e aos membros da Comissão que apoiaram 
o projeto. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
2.394/2002, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de ltaúna o imóvel que especifica. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.877/2001, do 
Deputado Paulo Piau, que cria o Programa Estadual de Incentivo à 
Produção de Leite - Pró-Leite. A Comissão de Política Agropecuária 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo no 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei n° 1.877/2001 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de 
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Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.189/2002, do 
Deputado João Batista de Oliveira, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de apresentação de informações sobre o café torrado 
e moído na embalagem do produto. A Comissão de Política 
Agropecuária opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 
e 2, que apresenta, ao vencido em 1° 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, as Emendas 
no 1 e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. ( - Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 2.189/2002 na forma do vencido em 1 o turno 
com as Emendas nos 1 e 2. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.381/2002, do 
Deputado lvair Nogueira, que 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 e dá outras providências. A 
Comissão de Educação 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 2.381/2002 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.463/2002, do Tribunal 
de Justiça, que cria cargos na estrutura orgânica das Secretarias dos 
Tribunais de Alçada e de Justiça Militar do Estado e dá outras 
providências. A Cornissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. 

- A Mesa, nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento Interno, 
deixa de receber as seguintes emendas: 

EMENDA 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Ficam acrescidos ao anexo 111 da Lei n° 9 .384, de 18 de 

dezembro de 1986, modificada pelas Leis n°s 9.437, de 22 de outubro 
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de 1987, e 9.748, de 22 de dezembro de 1988, e suas alterações 
posteriores, a que se refere o artigo 5° da Resolução no 5.1 05, de 26 
de setembro de 1991, cargos em comissão e de recrutamento amplo, 
que serão preenchidos pelos servidores de que trata o art. 2° da 
Resolução no 5.100 de 29 de junho de 1991, em exercício de cargo. 

§ 1 o - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos atuais 
servidores admitidos em data anterior à promulgação da Constituição 
Estadual, observado o tempo de serviço na Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, previsto no "caput" do art. 1° 
da Lei no 9.532, de 30 de dezembro de 1987, e o posicionamento no 
respectivo cargo e padrão atribuídos ao atual servidor na data de 
publicação desta Lei. 

§ 2° - Aplica-se este artigo ao servidor público efetivo e função 
pública, em exercício de cargo de que trata art. 2° da Resolução no 
5.100 de 29 de junho de 1991, sem ônus para o órgão de origem, que 
terá o prazo de trinta dias, a contar da data de publicação desta lei, 
para optar por sua inclusão no quadro do órgão em que está em 
exercício, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 1 o deste 
artigo, desde que seu exercício compreenda período igual ou superior 
a dez anos. 

Sala das Comissões, de dezembro de 2002. 
Álvaro Antônio 

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2° turno, 
uma emenda de autoria do Deputado Álvaro Antônio, ao Projeto de 
Lei n° 2.463/2002, contendo matéria nova. 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2002. 
Luiz Tadeu Leite, Líder da Maioria - Agostinho Silveira, Líder do PL -

Sebastião Costa, Líder do PFL - Antônio Carlos Andrada, Líder do 
PSDB - Arlen Santiago, Líder do PTB - Ermano Batista, Líder da 
Minoria- Antônio Andrade, Líder do Governo- lvair Nogueira, Líder do 
BPDP - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB. 

EMENDA 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... - Dada a especificidade da situação dos ex-funcionários 

da extinta MinasCaixa, o seu enquadramento se fará da seguinte 
forma, levando-se em conta a opção do servidor: conforme o 
estabelecido no "caput" do art. 15 da Lei n° 10.961, de 14 de 
dezembro de 1992, que dispõe sobre as normas de elaboração do 
Quadro Geral e dos Quadros Especiais, estabelece as diretrizes para 
a instituição dos Planos de Carreira do Pessoal Civil do Poder 
Executivo e dá outras providências; ou de acordo com o nível do 
cargo alcançado na autarquia até 15 de março de 1991, data de sua 
liquidação extrajudicial.". 

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2002. 
Márcio Kangussu 
Justificação: Os servidores da extinta MinasCaixa, no exercício de 

suas funções, foram submetidos à avaliação de desempenho na 
autarquia e promovidos de acordo com seus próprios méritos. 

A absorção desses servidores, pela administração pública direta, 
conforme os preceitos da Lei no 10.470, de 1997, não acarretaria 
redução da remuneração recebida pelo servidor em 15/4/91, mesmo 
nas situações decorrentes do exercício de cargos de confiança ou de 
funções gratificadas(§ 2° do art. 1°). 

No entanto, concluído o termo de acordo entre os funcionários da 
extinta autarquia e o poder público, ainda que restabelecida a 
vantagem pessoal de que trata o § 3° do art. 1 o da supracitada lei, 
muitos servidores foram prejudicados. 

Na vigência da autarquia, os servidores que ocupavam cargos de 
chefia e não possuíam graduação em nível superior exerciam suas 
funções com a competência e a responsabilidade inerentes ao cargo. 
Entretanto, a valorização desse servidor se fez quase que 
exclusivamente de acordo com o critério da escolaridade. 

A prevalecer a atual situação, com ênfase na escolaridade, 
consubstancia-se tratamento preconceituoso e discriminatório com 
esses servidores que não tiveram acesso a melhores oportunidades 
na escola, ao longo de sua carreira, na extinta MinasCaixa. Por outro 
lado, a escolaridade não fora estabelecida pela autarquia, como 
critério de admissão e de acesso a melhores níveis na carreira. 

Atualmente, muitos deles, já em final de carreira, não se sentem 
motivados e nem sequer reúnem as condições físicas necessárias 
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para retornarem aos bancos da escola e se adequarem às 
exigências da lei. 

Para que se faça justiça aos servidores, estamos propondo que esta 
emenda seja aprovada, pois, no exercício de suas funções, eles 
chegaram a superar as suas qualificações, dedicando o melhor de si 
para o engrandecimento da instituição. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Álvaro Antônio. 

O Deputado Álvaro Antônio* - Estranhamos a recusa de V. Exa. em 
receber uma emenda que, sem dúvida, não é a do projeto discutido, o 
do Tribunal de Justiça, porém, trata-se de uma iniciativa para dar 
chance aos funcionários que entraram na Assembléia Legislativa 
antes da Emenda no 20, portanto antes de 1989, por meio de 
recrutamento amplo. V. Exa. nega o uso democrático do Plenário. 

Não entendo, ainda, como várias e várias emendas foram aprovadas 
nesta Casa para diminuir o sofrimento de funcionários de outros 
Poderes, do Executivo e do Legislativo, e foram acatadas; entretanto, 
quando se trata de funcionários de Deputados, há covardia da Casa 
para enfrentar a situação. 

V. Exa. apresentou aqui uma emenda que beneficiou mais de 18 mil 
funcionários. Agora, os funcionários da Assembléia Legislativa 
recebem um tratamento completamente diferente. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. F'1ca, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 2.463/2002 na 
forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião extraordinária de hoje, às 20 horas, e 
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. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 2.056/2002 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis o 
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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 

Virginópolis o imóvel edificado com área de 780m2 (setecentos e 
oitenta metros quadrados), situado nesse Município, registrado sob o 
no 9.182, a fls. 24 do Livro 3-0, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Virginópolis. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento da Prefeitura Municipal. 

Art. 2c - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado cessada a causa que justificou a doação. 

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revo9am-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.101/2002 
Declara de utilidade pública a Consultoria e Assessoria a Médias e 

Pequenas Empresas - CAMPE -, com sede no Município de Juiz de 
Fora. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Consultoria e 

Assessoria a Médias e Pequenas Empresas - CAMPE -, com sede no 
Município de Juiz de Fora. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revo9am-se as disposições em contrário. 

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI W 2.229/2002 
Declara de utilidade pública a entidade Programa Municipal de Apoio 

ao Menor- PROMAM -, com sede no Município de São Gotardo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Programa 

Municipal de Apoio ao Menor- PROMAM -, com sede no Município de 
São Gotardo. 

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 W 2.246/2002 
Declara de utilidade pública o Grupo das Samaritanas de Boa 

Esperança, com sede no Município de Boa Esperança. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo das 
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Samaritanas de Boa Esperança, com sede no Município de Boa 
Esperança. 

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 W 2.364/2002 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

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

Desenvolvimento Comunitário - CDC -, com sede no Município de 
Carmo do Paranaíba. 

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 2.373/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Paulo Apóstolo dos 

Moradores da BR-120, com sede no Município de Coimbra. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Paulo 

Apóstolo dos Moradores da BR-120, com sede no Município de 
Coimbra. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legisalativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário 

da Segurança Pública, pelo transcurso do 17° aniversário da criação 
da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra a Mulher 
(Requerimento n° 3.565/2002, do Deputado Doutor Viana); 

de repúdio à extinção da Delegacia do Ministério das Comunicações 
no Estado, efetivada por meio do Decreto no 4.771, de 18/11/2002, da 
Previdência da República (Requerimento no 3.572/2002, do Deputado 
Alberto Pinto Coelho); 

de congratulações com o Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG -, na pessoa de 
seu Presidente, Eng. Marcos Túlio de Melo, pela passagem do Dia do 



Engenheiro e pela posse de sua nova diretoria (Requerimento no 
3.585/2002, do Deputado Doutor Viana); 

1611 

de congratulações com a comunidade do Município de Lassance 
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento no 
3.588/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de Porteirinha 
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento no 
3.589/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de Juramento 
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento no 
3.590/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de Miravânia 
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento no 
3.591/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de Nova 
Porteirinha pelo transcurso do aniversário de sua emancipação 
(Requerimento no 3.592/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Olhos d'Água pelo 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 3.593/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Bonito de Minas pelo 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 3.594/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de lndaiabira pelo aniversário de 
sua emancipação político-administrativa (Requerimento n° 3.595/2002, 
do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Várzea da Palma pelo 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 3.596/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Taiobeiras pelo aniversário 
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento no 
3.597/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o CREA-MG, pela promoção da Campanha 
Nacional pela acessibilidade (Requerimento n° 3.605/2002, do 
Deputado João Leite); 

de congratulações com o Palácio dos Leilões, pelo transcurso de 30 
anos de funcionamento como galeria de artes (Requerimento n° 
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3.610/2002, do Deputado Alencar da Silveira Júnior); 

de congratulações com o Município de São José do Alegre, pelo 
transcurso de seu 49° aniversário (Requerimento no 3.613/2002, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Município de São João da Ponte, pelo 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 3.614/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de São João do Paraíso, pelo 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 3.615/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Claro dos Poções pelo 
transcurso do aniversário de sua emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 3.616/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Varzelândia pelo aniversário 
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento n° 
3.617/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de São Gonçalo do Rio Preto 
pelo aniversário de sua emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 3.618/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Riacho dos Machados pelo 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 3.619/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Montalvânia pelo aniversário 
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento no 
3.620/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de ltacarambi 
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 
3.621/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de ltacambira 
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento no 
3.622/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de Chapada do 
Norte pelo transcurso do aniversário de sua emancipação 
(Requerimento no 3.623/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de Águas 
Vermelhas pelo transcurso do aniversário de sua emancipação 
(Requerimento no 3.624/2002, do Deputado Arlen Santiago); 
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de congratulações com a comunidade do Município de Jequitaí 

pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento no 
3.625/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Janaúba pelo aniversário de 
sua emancipação político-administrativa (Requerimento no 3.626/2002, 
do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Brasília de Minas pelo 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 3.627/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Joaquim Felício pelo 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
n° 3.628/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Josenópolis pelo aniversário 
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento no 
3.629/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Catuti pelo aniversário de sua 
emancipação político-administrativa (Requerimento no 3.630/2002, do 
Deputado Arlen Santiago). 
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ATAS 

ATA DA 290" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/12/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: Ata - 2" Parte 
(Ordem do Dia): 2" Fase: Discussão e Votação de Proposições: 
Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 601/99; aprovação com a 
Emenda n° 1 - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 984/2000; 
aprovação com a Emenda no 1 - Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 22/2000; 
encerramento da discussão; aprovação; declaração de voto -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 54/2002; 
aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar 
n° 55/2002; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
54/99; aprovação com a Emenda no 1 - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 199/99; aprovação na forma do vencido em 1 o turno -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 324/99; aprovação com a 
Emenda no 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.157/2000; aprovação com a Emenda no 1 - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei n° 1.487/2001; designação de relator; emissão de 
parecer pelo relator; encerramento da discussão; aprovação na forma 
do vencido em 1 o turno - Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei no 
1.557/2001; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.591/2001; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Discussão, em 
2° turno, do Projeto de Lei n° 1.665/2001; aprovação na forma do 
Substitutivo no 1 ao vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, dos 
Projetos de Lei n°s 1.717, 1.793 e 1.830/2001; aprovação- Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.863/2001; aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
1.897/2001; aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1 .901/2001; aprovação - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.952/2002; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno - Discussão, em 2° turno. do Projeto de Lei no 
1.953/2002; aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.962/2002; aprovação - Suspensão 



e reabertura da reunião- Encerramento. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
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Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -
Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior- Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - 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 - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite- Márcio Cunha 
- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria OI i via 
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

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

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

1 a Parte 
Ata 

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

2• Parte (Ordem do Dia) 
2• Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2• Parte da reunião, em sua 2• Fase, com a 
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não 
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há matéria a ser tratada na 1 a Fase. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 601/99, 

do Deputado Ivo José, que autoriza o Poder Executivo a permutar 
imóvel de sua propriedade nas condições que especifica. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda no 1, que apresenta, ao vencido em 1 o turno. Em votação, o 
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 
1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei no 601/99 com a Emenda no 1. À Comissão de Redação. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 984/2000, do Deputado 
Paulo Piau, que altera a Lei n° 13.452, de 12/1/2000, que cria o Fundo 
Estadual de Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS. A 
Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 984/2000 com a 
Emenda no 1. À Comissão de Redação. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 O 

minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 22/2000, 

do Deputado Pastor George, que acrescenta dispositivos ao art. 117 
da Lei n° 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido em 1 o 
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão .. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os 
arts. 192 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
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aprová-la deverão responder "sim", e os que desejarem rejeitá-la 
deverão responder "não". A Presidência lembra ao Plenário que a 
matéria será aprovada se obtiver 39 votos favoráveis. A fim de 
proceder a votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita 
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que 
o façam neste momento. A Presidência vai dar início ao processo de 
votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
Em votação, o projeto. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio 

Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio A velar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto- Ivo 
José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Maria Olívia - Olinto Godinho 
Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues- Sebastião Costa -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei 
Complementar n° 22/2000 na forma do vencido em 1 o turno. À 
Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Pastor George - Agradeço o empenho dos nobres 

colegas. Esse projeto objetiva criar um programa de preparação para 
a aposentadoria dos servidores civis do Estado. Trata-se de uma 
reivindicação antiga de toda a classe, e , com a aprovação do projeto, 
esta Casa avança e prepara os servidores mais velhos para ajudar os 
mais jovens. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
Complementar n° 54/2002, do Procurador-Geral de Justiça, que cria, 
na estrutura organizacional do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, o Conselho Estadual Gestor do Fundo de Proteção e Defesa 
do Consumidor, consoante com a Lei Federal no 8.078, de 11/9/90; o 
art. 57, do Decreto Federal 2.181, de 20/3/97; o art. 14 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual e o 
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art. 24 da Lei Complementar n° 61, de 12/7/2001, e o respectivo 
Fundo. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação 
do Projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de 
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão 
responder "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão responder 
"não". A Presidência lembra ao Plenário que a matéria será aprovada 
se obtiver 39 votos favoráveis. A Presidência vai dar início ao 
processo de votação e solicita aos Deputados que ocupem seus 
lugares. Em votação, o projeto. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio 

Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto- Ivo José- João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Maria Olívia - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues- Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei 
Complementar no 54/2002 na forma do vencido em 1 o turno. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 55/2002, 
do Procurador-Geral de Justiça, que faz adequação de dispositivos da 
Lei Complementar no 27, de 18/1/93, para efeito de instituição do 
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto 
na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de 
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do 
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Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la 
deverão responder "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão 
responder "não". A Presidência lembra ao Plenário que a matéria será 
aprovada se obtiver 39 votos favoráveis. A Presidência vai dar início 
ao processo de votação e solicita aos Deputados que ocupem seus 
lugares. Em votação, o projeto. 

- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Arlen Santiago- Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Glycon Terra Pinto - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen 
-Maria Olívia- Olinto Godinho- Pastor George- Paulo Piau- Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei 
Complementar n° 55/2002 na forma do vencido em 1 o turno. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 54/99, do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza a reversão ao domínio do 
Município de lbitiúra de Minas do imóvel que menciona. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei n° 54/99 com a Emenda no 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 199/99, do Deputado 
Doutor Viana, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à PMMG. 
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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" 199/99 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 324/99, do Deputado 
Bilac Pinto. que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Borda da Mata o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 324/99 com a 
Emenda no 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei no 1.157/2000, do 
Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre o Programa Estadual de 
Incentivo à Piscicultura. A Comissão de Meio Ambiente opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda n" 1, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, 
em 2" turno, o Projeto de Lei n° 1.157/2000 com a Emenda n" 1. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n° 1.487/2001, do 
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza a reversão ao Município de 
ltaguara do imóvel que descreve e dá outras providências. A 
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir 
parecer. A Presidência, nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento 
Interno, designa relator da matéria o Deputado Gil Pereira. Com a 
palavra, o relator, para emitir seu parecer. 

O Deputado Gil Pereira- Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte: 
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De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em tela tem por 
objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
ltaguara o imóvel que menciona. 

Esgotado o prazo regimental, em 1 o turno, nas Comissões de 
Constituição e Justiça e Fiscalização Financeira e Orçamentária, sem 
que fosse emitido parecer, o projeto foi posteriormente ao Plenário 
desta Casa, que o aprovou na forma do Substitutivo n° 1. Na 
obediência regimental, retornou para tramitação, em 2° turno, à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que novamente 
perdeu prazo para emissão de juízo. Em vista disso, o autor 
apresentou requerimento solicitando a inclusão do projeto na ordem 
do dia, a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 
141 do Regimento Interno. 

Com fulcro no § 1 o do art. 189 do Regimento Interno, faremos 
constar na parte final deste parecer a redação do vencido. 

Fundamentação 
O imóvel, em síntese, constitui-se de terreno urbano edificado, com 

área de 800m2 , localizado no Bairro dos Dias, à margem da BR-381, 
Km 85, registrado sob o n° 3.960, livro 3-B, a fls. 275, no Serviço 
Registra! da Comarca de ltaguara e foi doado ao Estado pelo 
Executivo Municipal de ltaguara através da Lei Municipal no 442, de 
19/11/73, para construção de uma cadeia pública. 

Em 1989, a Secretaria de Estado da Justiça, tendo desativado a 
cadeia pública que ali funcionava, cedeu as instalações ao Município 
de ltaguara para este colocar em funcionamento o Centro de 
Artesanato, administrado pela Associação dos Artesãos de Produtos 
Caseiros Nica Vilela de ltaguara e Região. O prazo foi encerrado em 
1994, mas sem ocorrer renovação de cessão. 

Inquiridos através de ofício por esta Casa, os órgãos estaduais que 
poderiam ter interesse em manter o imóvel junto ao patrimônio do 
Estado não fizeram nenhuma ressalva ao que se pretende com o 
projeto; portanto, se o imóvel já vem sendo ocupado todo esse tempo 
pelo Centro de Artesanato, conclui-se não haver repercussões 
financeiras negativas ao Estado, ocorrendo a reversão. Prejuízo, 
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pode-se pressupor, se fará ao aludido município e ao Estado caso 
se decida contrariamente ao proposto, com a conseqüente queda nas 
vendas e desemprego de várias famílias que sobrevivem de 
atividades manuais. 

Por outro lado, é mister salientar, que já existe espaço de 1 .000m2 , 

adquirido pela administração municipal, para a instalação da nova 
cadeia pública e da delegacia civil. 

Mencione-se, finalmente, que a necessária autorização legislativa é 
condição "sine qua · non" para a alienação ser efetivada no 
cumprimento dos preceitos que visam a preservar o interesse público, 
observados no art. 18 da Carta mineira; no art. 17 da Lei Federal no 
8.666, de 21/7/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da 
administração pública e dá outras providências; e no art. 16 da Lei no 
9.444, de 25/11/87, que dispõe sobre as licitações e os contratos das 
administrações centralizada e autárquica do Estado. 

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

1.487/2001, no 2° turno na forma do vencido no 1° turno. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI W 1.487/2001 

Autoriza a reversão do imóvel que especifica ao Município de 
ltaguara. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

Município de ltaguara o imóvel constituído de área com 800m2 

(oitocentos metros quadrados) situado no local denominado Dias, 
nesse município, conforme transcrição n° 3.960, consignada a fls. 275 
do livro 3-B, no Serviço Registra! da Comarca de ltaguara. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores 

inscritos. Encerra-se a discussão. 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 1.487/2001 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de 
Redação. 
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Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.557/2001, do 

Deputado Luiz Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de Matias Barbosa o imóvel que especifica. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.591/2001, do 
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a fazer 
reverter ao Município de Guanhães o imóvel que especifica. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 1.591/2001 na forma do Substitutivo no 1. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.665/2001, do 
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza a reversão de imóvel que 
menciona ao Município de Pequi. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo 
n° 1, que apresenta, ao vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei n° 1.665/2001 na forma do Substitutivo no 1 ao 
vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.717/2001, do 
Deputado lvair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Abaeté o imóvel que especifica. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.793/2001, do 
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Deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Poço Fundo o imóvel que especifica. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.830/2001, do 
Deputado Arlen Santiago, que autoriza o Poder Executivo a fazer 
reverter o imóvel que especifica ao Município de ltumirim. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.863/2001, do 
Deputado Antônio Andrade, que autoriza reversão do imóvel que 
menciona ao Município de Carmo do Paranaíba. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo 
no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto 
de Lei n° 1.863/2001 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.897/2001, do 
Deputado lvair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Matutina o imóvel que especifica. 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° 1.89712001 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.901/2001, do 
Deputado Álvaro Antônio, que reconhece como estãncia hidromineral 
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a localidade denominada Barragem do Benfica - Fazenda Bela 
Vista, situada no Município de ltaúna. A Comissão de Turismo opina 
pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.952/2002, do 
Deputado lvair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Abaeté o imóvel que especifica. 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 no 1.952/2002 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.953/2002, do 
Deputado lvair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Abaeté o imóvel que especifica. 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 no 1.953/2002 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.962/2002, do 
Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Tocantins o imóvel que especifica. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Redação. 

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

1 h20min para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 



da matéria constante na pauta. Estãos suspensos os nossos 
trabalhos. 

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

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 
14 horas, com a ordem do dia já publicada, para a reunião 
extraordinária também de hoje, às 20 horas, e para a reunião solene 
na mesma data, logo após a aprovação do Projeto de Lei no 
2.396/2002, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 291a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/12/2002 
Presidência do Deputado Olinto Godinho 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - Questão de 
ordem - Encerramento. 

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

Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Fábio 
Avelar- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa - lvair Nogueira -João Batista 
de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Tadeu Leite 
- Márcio Cunha- Maria Olívia- Mauro Lobo- Paulo Pettersen - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho)- Às 20h6min, 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 
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Ata 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Eduardo Hermeto - Sr. Presidente, como V. Exa. pode 

ver, não há quórum para a continuação dos trabalhos. Solicito o 
encerramento, de plano, da reunião. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião solene de hoje, e convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia vinte, às 
nove, às quatorze e às vinte horas, e para a reunião solene também 
de amanhã, logo após a aprovação do Projeto de Lei no 2.396/2002, 
nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 2.396/2002 

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do 
Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2003. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o 

exercício financeiro de 2003 estima a receita em R$19.513.794.935,00 
(dezenove bilhões quinhentos e treze milhões setecentos e noventa e 
quatro mil novecentos e trinta e cinco reais) e fixa a despesa em igual 
importância. 

Art. 2° - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante 
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na 
forma da legislação em vigor. 

Art. 3o - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal e do Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos 
no Anexo I desta lei. 

Art. 4° - As despesas dos órgãos e entidades compreendidas no 
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante 
nos Anexos 11-A e 11-B desta lei. 

Parágrafo único Cada crédito consignado a subprojeto, 
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subatividade e desdobramento das operações especiais constante 
nos anexos a que se refere o "capuf' deste artigo integra esta lei na 
forma de inciso deste artigo, identificado numericamente pela 
respectiva codificação orçamentária. 

Art. 5° - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 
pelo Estado estima as fontes e fixa os investimentos em 
R$2.232.229.171 ,00 (dois bilhões duzentos e trinta e dois milhões 
duzentos e vinte e nove mil cento e setenta e um reais). 

Art. 6° - Os investimentos das empresas controladas direta ou 
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação 
por projeto, atividade e operações especiais constante no Anexo 111 
desta lei. 

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações 
especiais constantes no Anexo 111 integram esta lei na forma de 
incisos deste artigo, identificados numericamente pela respectiva 
codificação orçamentária. 

Art. r - O Anexo V integra esta lei na forma de incisos deste artigo, 
e as alterações nele contidas serão compatibilizadas pelo Poder 
Executivo nos Anexos I a IV desta lei. 

Art. so - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de 10% (dez por 
cento) da despesa fixada no art. 1° desta lei. 

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido neste artigo: 
I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos 

sociais; 
11 - as suplementações com recursos vinculados, quando se 

referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso 
de arrecadação e o saldo financeiro desses recursos; 

111 - as suplementações com recursos diretamente arrecadados, 
quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como 
fonte o excesso de arrecadação e o superávit financeiro desses 
recursos; 

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da 
dívida pública, de precatórios e sentenças judiciárias, bem como os 
créditos à conta da dotação Reserva de Contingência; 

V as suplementações de dotações com recursos 
constitucionalmente vinculados aos Municípios; 
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VI - as suplementações de dotações dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. 
Art. go - Ficam a Assembléia Legislativa, o Tribunal de Contas, o 

Tribunal de Justiça, o Tribunal de Alçada, o Tribunal de Justiça Militar 
e o Ministério Público autorizados a abrir créditos suplementares aos 
respectivos orçamentos, até o limite de 7% (sete por cento) das 
despesas neles fixadas. 

§ 1 o - Os créditos suplementares de que trata o "caput" deste artigo 
utilizarão como fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou 
total de dotações orçamentárias do próprio orçamento suplementado e 
serão abertos por regulamento próprio de cada órgão. 

§ 2° - Cada órgão comunicará a suplementação à Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -, no prazo 
de dois dias úteis contados da sua edição, para as providências 
necessárias. 

§ 3° - O ato de suplementação será publicado no prazo de quarenta 
e oito horas contadas da data de sua edição. 

Art. 1 O - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado até o limite de 10% (dez por cento) do valor 
referido no art. so desta lei. 

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido neste artigo as 
suplementações realizadas com recursos provenientes das operações 
das empresas controladas pelo Estado e outros diretamente 
arrecadados por essas empresas. 

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de 
crédito para o refinanciamento da dívida pública estadual. 

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à realocação 
de atividades e programas e à transposição de dotações 
orçamentárias em decorrência de leis delegadas promulgadas até 31 
de janeiro de 2003. 

Art. 13 - Esta lei vigorará no exercício de 2003, a partir de 1 o de 
janeiro. 

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário. 
ANEXO V 

(a que se refere o art. r da Lei n° , de) 



INCISO: 1 
1 011 01 122 001 2 127 0001 3 1 99 10 1 A 11.000.000,00 
4 261 22 661 745 1 182 0001 4 5 90 1 O 1 D 11.000.000,00 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Adequação da despesa de pessoal. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-
lndústria 
Valor: R$11.000.000,00 

INCISO: 2 
1 011 01 122 001 2 127 0001 3 3 99 1 O 1 A 14.000.000,00 
1 911 28 846 777 7 081 0001 3 3 90 1 O 1 D 14.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Atividade "Direção Administrativa" - Execução de 
serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): EGE/SEF/Encargos Diversos 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 
Encargos da Administração Financeira Central 
Valor: R$14.000.000,00 

INCISO: 3 
1 011 01 122 001 2 127 0001 4 5 99 10 1 A 2.000.000,00 
1 911 28 846 777 7 081 0001 3 3 90 10 1 D 2.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Aquisição de imóvel na atividade "Direção 
Administrativa". 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): EGE/SEF/Encargos Diversos 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 
Encargos da Administração Financeira Central 
Valor: R$2.000.000,00 

INCISO: 4 
1 011 01 122 001 2 127 0001 4 5 99 1 O 1 A 10.000.000,00 



16.11 
4 051 22 661 7451 052 0001 4 5 90101 D 10.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Atividade "Direção Administrativa" - Inversões 
Financeiras para o cumprimento do exigível atuarial, de 
responsabilidade do Poder Público, nos ternos do artigo 52 da Lei no 
1 3440 de 04/01 /2000. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$1 0.000.000,00 

INCISO: 5 
1 091 03 062 133 4 057 0001 3 1 99 1 O 1 A 10.000.000,00 
4 261 22 661 745 1 184 0001 4 5 90 101 D 10.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Procuradoria Geral de Justiça 
Objeto do Gasto: Promotoria de Justiça - Pessoal. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-
Estruturação 
Valor: R$1 0.000.000,00 

INCISO: 6 
1 091 03 272 777 7 060 0001 3 1 99 1 O 1 A 7.000.000,00 
4 261 22 661 745 1 183 0001 4 5 90 1 O 1 D 7.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Procuradoria Geral de Justiça 
Objeto do Gasto: Proventos de inativos e pensionistas. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-
Agroindústria 
Valor: R$7.000.000,00 

INCISO: 7 
1 261 12 122 001 2 008 0001 4 4 99101 A 4.730.000,00 
4 261 22 661 745 1 182 0001 4 5 90 10 1 D 4.730.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação 



Objeto do Gasto: Construção, ampliação reforma e aquisição de 
equipamentos e suprimentos para escolas estaduais e municipais. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade{s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-
lndústria 
Valor: R$4.730.000,00 

INCISO: 8 
1 301 04 122 099 1 230 0001 4 4 99 1 O 1 A 6.900.000,00 
4 261 22 661 745 1 182 0001 4 5 90 10 1 D 6.900.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em municípios. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-
lndústria 
Valor: R$6.900.000,00 

INCISO: 9 
1 301 06 122 099 1 501 0001 4 4 99 1 O 1 A 400.000,00 
4 261 22 6e·1 745 1 182 ooo1 4 5 9010 1 o 40o.ooo,oo 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP 
Objeto do Gasto: Construção e reforma de unidades do Corpo de 
Bombeiros Militar. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-
lndústria 
Valor: R$400.000,00 

INCISO: 10 
1 301 14 122 099 1 571 0001 4 4 99 1 O 1 A 50.000,00 
4 261 22 661 745 1 182 0001 4 5 90101 D 50.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Teófilo Otoni 
Objeto do Gasto: Construção e equipamentos para centro de 
recuperação de menor infrator no municípío. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-
lndústria 



Valor: R$50.000,00 

INCISO: 11 
1 351 16 482 601 4149 0001 4 4 99101 A 1.000.000,00 
4 261 22 661 7451 182 0001 4 5 90 10 1 D 1.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Habitação 
e Desenvolvimento Urbano 
Objeto do Gasto: Implementação do Programa Mineiro de 
Macrozoneamento Urbano - PMMU 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-
lndústria 
Valor: R$1.000.000,00 

INCISO: 12 
1 351 16 482 601 4 149 0001 4 4 99 1 O 1 A 1.000.000,00 
4 261 22 661 7451 182 0001 4 5 90101 D 1.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Habitação 
e Desenvolvimento Urbano 
Objeto do Gasto: lmplentação do Programa de Subsidio e Habitação 
de Interesse Social - PSH 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-
lndústria 
Valor: R$1.000.000,00 

INCISO: 13 
1 351 16 482 601 4149 0001 4 5 99 10 1 A 1.000.000,00 
4 261 22 661 7451 182 0001 4 5 90 101 D 1.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Habitação 
e Desenvolvimento Urbano 
Objeto do Gasto: Implementação do Programa de Regularização 
Fundiária e Reassentamento 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-
lndústria 
Valor: R$1.000.000,00 



INCISO: 14 
1 381 08 242 333 4 908 0001 3 3 99 1 O 1 A 1.800.000,00 
1 301 26 122 099 1 047 0001 4 4 90 1 O 1 D 1.800.000,00 

16:14 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado do Trabalho, 
da Ação Social, da Criança e do Adolescente. 
Objeto do Gasto: Reabertura de 1 .200 vagas no Programa de 
Atendimento Especializado (UAE) em convênio com clínicas 
credenciadas em Belo Horizonte e Região Metropolitana. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida{s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida{s) ou Anulada(s): 
Construção, Ampliação e Reforma de Aeroportos, Ferrovias e Portos. 
55 -Terminal portuário melhorado. 
Valor: R$1.800.000,00 

INCISO: 15 
1 381 11 244 442 4 487 0001 3 3 99 1 O 1 A 50.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 D 50.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário- custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida{s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida{s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$50.000,00 

INCISO: 16 
1 381 11 244 442 4 487 0001 3 3 99 10 1 A 75.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 D 75.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário- custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida{s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida{s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$75.000,00 



INCISO: 17 
1 381 11 244 442 4 487 0001 3 3 99 10 1 A 10.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
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Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário- custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$10.000,00 

INCISO: 18 
1 381 11 244 442 4 487 0001 3 3 99 1 O 1 A 230.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 O 230.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SET ASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário- custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$230.000,00 

INCISO: 19 
1 381 11 244 442 4 487 0001 3 3 99 10 1 A 230.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 230.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário- custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$230.000,00 

INCISO: 20 
1 381 11 244 442 4 487 0001 3 3 99 10 1 A 300.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 300.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SET ASCAO 



Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, 
associativismo e de desenvolvimento comunitário -custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$300.000,00 

INCISO: 21 
1 381 11 244 442 4 487 0001 3 3 99101 A 10.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário - custeio. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$1 0.000,00 

INCISO: 22 
1 381 11 244 442 4 487 0001 4 4 99 1 O 1 A 352.900,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 352.900,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário- capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$352.900,00 

INCISO: 23 
1 381 11 244 442 4 487 0001 4 4 99 1 O 1 A 75.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 75.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário - capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 



Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 
Pró-Indústria 
Valor: R$75.000,00 

INCISO: 24 
1 381 11 244 442 4 487 0001 4 4 99 1 O 1 A 20.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 D 20.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
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Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário - capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$20.000,00 

INCISO: 25 
1 381 11 244 442 4 487 0001 4 4 99 1 O 1 A 95.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 D 95.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SET ASCAD 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário - capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$95.000,00 

INCISO: 26 
1 381 11 244 442 4 487 0001 4 4 99 10 1 A 662.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 D 662.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário- capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FIND 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$662.000,00 



INCISO: 27 
1 381 11 244 442 4 487 0001 4 4 99 10 1 A 70.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 70.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
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Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário - capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$70.000,00 

INCISO: 28 
1 381 11 244 442 4 487 0001 4 4 99101 A 100.000,00 
4 051 22 661 7451 052 0001 4 5 90 10 1 O 100.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário - capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$100.000,00 

INCISO: 29 
1 381 11 244 442 4 487 0001 4 4 99 1 O 1 A 100.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 O 100.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAO 
Objeto do Gasto: Apoio às ações de cooperativismo, associativismo e 
de desenvolvimento comunitário - capital. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$100.000,00 

INCISO: 30 
1 431 04122 2181 361 0001 3 3 99 10 1 A 325.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 O 325.000,00 



Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 
Governo e de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 
Reserva de Contingência 
Valor: R$325.000,00 

INCISO: 31 
1 431 04122 2181 361 0001 3 3 99 10 1 A 100.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 D 100.000,00 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 
Reserva de Contingência 
Valor: R$1 00.000,00 

INCISO: 32 
1 431 04 122 218 1 361 0001 3 3 99 1 O 1 A 300.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 D 300.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 
Reserva de Contingência 
Valor: R$300.000,00 

INCISO: 33 
1 431 04 122 21 8 1 361 0001 3 3 99 1 O 1 A 1 00.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 D 100.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência 



Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): 
Reserva de Contingência 
Valor: R$1 00.000,00 

INCISO: 34 
1 431 04122 2181 361 0001 3 3 99 10 1 A 262.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 O 262.000,00 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): 
Reserva de Contingência 
Valor: R$262.000,00 

INCISO: 35 
1 431 04122 2181 361 0001 4 4 99 10 1 A 2.703.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 2.486.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 O 217.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): - FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): - Pró-
Indústria R$2.486.000,00 
- Reserva de Contingência R$217.000,00 
Valor: R$2.703.000,00 

INCISO: 36 
1 431 04122 2181 361 0001 4 4 99 10 1 A 4.610.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 O 4.393.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 O 217.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): - FINO 
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- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s} e/ou Subatividade(s} Oeduzida(s} ou Anulada(s}: - Pró-
Indústria R$4.393.000,00 
- Reserva de Contingência R$217.000,00 
Valor: R$4.61 0.000,00 

INCISO: 37 
1 431 04 122 218 1 361 0001 4 4 9910 1 A 3.825.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 O 3.608.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 O 217.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -capital 
Órgão(s} e/ou Entidade(s} Oeduzida(s}:- FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s} e/ou Subatividade(s} Oeduzida(s} ou Anulada(s}:- Pró-
Indústria R$3.608.000,00 
-Reserva de Contingência R$217.000,00 
Valor: R$3.825.000,00 

INCISO: 38 
1 431 04 122 218 1 361 0001 4 4 99 10 1 A 1.748.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 1.531.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 O 217.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - capital 
Órgão(s} e/ou Entidade(s} Oeduzida(s}: - FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s} e/ou Subatividade(s} Oeduzida(s} ou Anulada(s}: - Pró-
Indústria R$1.531.000,00 
- Reserva de Contingência R$217.000,00 
Valor: R$1.748.000,00 

INCISO: 39 
1 431 04 122 218 1 361 0001 4 4 99 1 O 1 A 1.210.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 993.000,00 
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 O 217.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida{s): - FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida{s) ou Anulada(s): - Pró-
Indústria R$993.000,00 
-Reserva de Contingência R$217.000,00 
Valor: R$1.21 0.000,00 

INCISO: 40 
1 431 04 122 218 1 361 0001 4 4 99 1 O 1 A 400.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 174.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 O 226.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida{s): - FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): - Pró-
Indústria R$174.000,00 
- Reserva de Contingência R$226.000,00 
Valor: R$400.000,00 

INCISO: 41 
1 431 04122 2181 361 0001 4 4 99 10 1 A 2.198.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 O 1.981.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 O 217.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida{s):- FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida{s) ou Anulada(s):- Pró-
Indústria R$1.981.000,00 
-Reserva de Contingência R$217.000,00 



Valor: R$2.198.000,00 

INCISO: 42 
1 431 04122 218 1 361 0001 4 4 99 10 1 A 4.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 O 3.783.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 O 217.000,00 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s):- FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): - Pró-
Indústria R$3.783.000,00 
- Reserva de Contingência R$217.000,00 
Valor: R$4.000.000,00 

INCISO: 43 
1 431 04122 218 1 361 0001 4 4 99 10 1 A 3.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 2.783.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 O 217.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal -capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): - FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): - Pró-
Indústria R$2.783.000,00 
-Reserva de Contingência R$217.000,00 
Valor: R$3.000.000,00 

INCISO: 44 
1 431 04 122 218 1 361 0001 4 4 99 1 O 1 A 900.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 O 683.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 O 217.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - capital 



Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): - FINO 
- Reserva de Contingência 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): - Pró-
Indústria R$683.000,00 
-.Reserva de Contingência R$217.000,00 
Valor: R$900.000,00 

INCISO: 45 
1 431 04122 2181 361 0001 4 4 99101 A 1.645.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 1.428.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 1 O 1 O 217.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): - FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): - FINO 
R$1.428.000,00 
-Reserva de Contingência R$217.000,00 
Valor: R$1.645.000,00 

INCISO: 46 
1 431 04 122 218 1 361 0001 4 4 99 10 1 A 2.800.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 O 2.583.000,00 
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99101 O 217.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): - FINO 
- Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): - FINO 
R$2.583.000,00 
-Reserva de Contingência R$217.000,00 
Valor: R$2.800.000,00 

INCISO: 47 
1 915 17 512 777 7151 0001 4 5 99101 A 10.000.000,00 



5 081 17 512 838 8 042 + 10.000.000,00 
1 021 01 122 001 2 127 0001 3 3 9010 1 D 8.000.000,00 
1 021 01 122 001 2 127 0001 4 4 90 10 1 D 2.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: COPASA 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico e esgotamento 
sanitário nos municípios. 
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Tribunal de Contas do Estado 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 
Direção Administrativa 
3.3.90. 1 O. 1 - R$8.000.000,00 
4.4.90. 1 O. 1 - R$2.000.000,00 
Valor: R$1 0.000.000,00 

INCISO: 48 
2 301 26 451 831 1 078 0001 4 4 99 1 O 1 A 200.100,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 D 200.100,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura em municípios 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s} e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$200. 100,00 

INCISO: 49 
2 301 26 451 831 1 078 0001 4 4 99 10 1 A 100.000,00 
4 051 22 661 7451 052 0001 4 5 9010 1 D 100.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura em municípios 
Órgão(s) e/ou Entidade(s} Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$100.000,00 

INCISO: 50 
2 301 26 451 831 1 078 0001 4 4 99 1 O 1 A 80.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 D 80.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 



Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura em municípios 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$80.000,00 

INCISO: 51 
2 301 26 451 831 1 078 0001 4 4 99 1 O 1 A 450.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 D 450.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura em municípios 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$450.000,00 

INCISO: 52 
2 301 26 451 831 1 078 0001 4 4 99 1 O 1 A 231.000,00 
4 261 22 661 745 1 182 0001 4 5 90 10 1 D 231.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Implantação e pavimentação dos acessos dos 231 
municípios ainda não ligados às rodovias por asfalto. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Proe-
lndústria 
Valor: R$231.000,00 

INCISO: 53 
2 301 26 451 831 1 078 0001 4 4 99 10 1 A 500.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 D 500.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura em municípios 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$500.000,00 



INCISO: 54 
2 301 26 451 831 1 078 0001 4 4 99 10 1 A 240.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 D 240.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura em municípios 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$240.000,00 

INCISO: 55 
2 301 26 451 831 1 078 0001 4 4 99 10 1 A 5.000.000,00 
1 021 01 122 001 2 127 0001 3 3 90 101 D 5.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em municípios -
pavimentação de vias públicas. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Tribunal de Contas do Estado 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 
Direção Administrativa 3.3.90.1 0.1 
Valor: R$5.000.000,00 

INCISO: 56 
2 301 26 695 768 1 958 0001 4 4 99 1 O 1 A 10.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 D 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Apoio à infra-estrutura de transporte para o turismo: 
melhoramento e pavimentação de rodovia -trecho Mato Verde/Santo 
Antônio do Retiro/Montezuma - 70km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$1 0.000,00 

INCISO: 57 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 4 99 10 1 A 10.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 D 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 



Objeto do Gasto: Melhoramento e pavimentação de rodovias -
trecho Entre Rios de Minas/Desterro de Entre Rios/Passa Tempo -
59km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$1 0.000,00 

INCISO: 58 
2 301 26 782 8331 141 0001 4 4 99 10 1 A 10.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 D 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Melhoramento e pavimentação de rodovias - trecho 
Água Boa/Malacacheta- 50km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$10.000,00 

INCISO: 59 
2 301 26 782 8331 141 0001 4 4 99 101 A 10.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 D 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Melhoramento e pavimentação de rodovias - trecho 
Unaí!Cabeceira Grande- Divisa MG/GO- 55km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida{s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$10.000,00 

INCISO: 60 
2 301 26 782 8331 141 0001 4 4 99 10 1 A 9.300.000,00 
4 261 22 661 7451 182 0001 4 5 90101 D 9.300.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Construção, melhoramento e pavimentação de 
rodovias. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 



Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 
Proe-lndústria 
Valor: R$9.300.000,00 

INCISO: 61 
2 301 26 782 8331 141 0001 4 4 99 10 1 A 10.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 D 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
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Objeto do Gasto: Melhoramento e pavimentação de rodovias - trecho 
Arinos/Urucuia/São Francisco - 178km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$10.000,00 

INCISO: 62 
2 301 26 782 8331 141 0001 4 4 99 101 A 10.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 D 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Melhoramento e pavimentação de rodovias - trecho 
Cabeceira da Mata/Farofão (Buritis) - 27km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$10.000,00 

INCISO: 63 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 4 99 1 O 1 A 1 O. 000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 D 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Melhoramento e pavimentação de rodovias - trecho 
Riacho dos Machados/Porteirinha - 29km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$10.000,00 



INCISO: 64 
2 311 12 122 0991 579 0001 4 4 99 101 A 200.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 D 200.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UNI MONTES 
Objeto do Gasto: Implantação de campus universitário. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$200.000,00 

INCISO: 65 
2 321 10 302 0991 579 0001 4 4 99 101 A 1.000.000,00 
2 321 1 O 302 409 4 230 0001 3 3 90 1 O 1 D 1.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: HEMOMINAS 
Objeto do Gasto: Construção de hemocentros. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): HEMOMINAS 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada{s): 
Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados 
3.3.90.1 0.1 
Valor: R$1.000.000,00 

INCISO: 66 
2 351 12 364 099 1 358 0001 4 4 99 10 1 A 7.700.000,00 
4 261 22 661 7451 182 0001 4 5 9010 1 D 7.700.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG 
Objeto do Gasto: Construção dos campi universitários. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida{s) ou Anulada(s): Proe-
lndústria 
Valor: R$7.700.000,00 

INCISO: 67 
4 291 10 302 410 4 600 0006 3 3 99 10 1 A 24.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 D 24.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 



Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): 
Pró-indústria 
Valor: R$24.000,00 

INCISO: 68 
4 291 10 302 410 4 600 0006 3 3 99 10 1 A 145.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 145.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$145.000,00 

INCISO: 69 
4 291 10 302 410 4 600 0006 3 3 99 10 1 A 100.000,00 
4 051 22 661 7451 052 0001 4 5 90 101 O 100.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - custeio 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$100.000,00 

INCISO: 70 
4 291 10 302 410 4 600 0006 4 4 99 101 A 170.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 170.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$170.000,00 

INCISO: 71 
4 291 10 302 410 4 600 0006 4 4 9910 1 A 1.520.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 O 1.520.000,00 



Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assestencial - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$1.520.000,00 

INCISO: 72 
4 291 1 O 302 41 O 4 600 0006 4 4 99 1 O 1 A 20.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 20.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$20.000,00 

INCISO: 73 
4 291 1 O 302 41 O 4 600 0006 4 4 99 1 O 1 A 13.600.000,00 
4 291 1 O 301 401 4 584 0001 4 4 40 1 O 1 O 13.600.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Construção, reforma, ampliação, aquisição de 
equipamentos e suprimentos de postos de saúde, hospitais municipais 
e demais entidades de prestação de serviços em ações e serviços 
públicos de saúde. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): Fundo Estadual de Saúde 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): 
Coordenação, Assessorramento e Supervisão das Ações de 
Promoção da Saúde. 4.4.40.1 0.1 
Valor: R$13.600.000,00 

INCISO: 74 
4 291 1 O 302 41 O 4 600 0006 4 4 99 1 O 1 A 21 O .000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 1 O 1 O 210.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial -capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 



Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): 
Pró-Indústria 
Valor: R$21 0.000,00 

INCISO: 75 
4 291 1 O 302 41 O 4 600 0006 4 4 99 1 O 1 A 785.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 4 5 90 10 1 O 785.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$785.000,00 

INCISO: 76 
4 291 1 O 302 41 O 4 600 0006 4 4 99 1 O 1 A 1 . 1 00.000,00 
4 051 22 661 7451 052 0001 4 5 90101 O 1.100.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$1.1 00.000,00 

INCISO: 77 
4 291 10 302 410 4 600 0006 4 4 99 10 1 A 150.000,00 
4 051 22 661 7451 052 0001 4 5 90 101 O 150.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Recuperação física da rede assistencial - capital 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou Anulada(s): Pró-
Indústria 
Valor: R$150.000,00 



INCISO: 78 
A tabela referente ao inciso 78 encontra-se publicada somente no 
"Diário do Legislativo" do dia 28/12/2002. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 292a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/12/2002 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 2a Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura 
da reunião - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do 
Deputado Carlos Pimenta; aprovação - Discussão, em 2° turno, dos 
Projetos de Lei n°s 1.977, 1.978, 1.979, 1.980, 1.981, 1.982 e 
1.983/2002; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.987/2002; aprovação na forma do vencido em 1° turno- Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.026/2002; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
2.029/2002; aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.055/2002; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
2.056/2002; aprovação na forma do vencido em 1° turno- Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.057/2002; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
2.113/2002; designação de relator; emissão de parecer pelo relator; 
encerramento da discussão; aprovação na forma do vencido em 1 o 
turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.119/2002; 
apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão; votação 
do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda no 1; 
aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.277/2002; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, 
dos Projetos de Lei n°s 2.326, 2.343, 2.344 e 2.345/2002; aprovação -
Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião 
Encerramento. 

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
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Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João 
Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Milton - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu 
- Marco Régis - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

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

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

1 a Parte 
Ata 

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

2• Parte (Ordem do Dia) 
2a Fase 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, há apenas 16 

Deputados em Plenário, não há quórum suficiente para continuar os 
trabalhos. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa o Deputado Rêmolo Aloise 
de que estamos com 28 Deputados presentes, número suficiente para 
a continuação dos trabalhos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 55 
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minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

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

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

Pimenta, solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de 
modo que o Projeto de Lei n° 2.396/2002 seja apreciado em último 
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada 
um por sua vez, em 2° turno, os Projetos de Lei n°s 1.977/2002, do 
Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Tocantins o imóvel que especifica, 1.978/2002, do 
Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Tocantins o imóvel que especifica, 1.979/2002, do 
Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Tocantins o imóvel que especifica, 1.980/2002, do 
Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Tocantins o imóvel que especifica, 1.981/2002, do 
Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Tocantins o imóvel que especifica, 1.982/2002, do 
Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Tocantins o imóvel que especifica, e 1.983/2002, do 
Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Tocantins o imóvel que especifica (À Comissão de 
Redação.). 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1 .987/2002, 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 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° 1.987/2002 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de 
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Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.026/2002, do 
Deputado lvair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Paula Cãndido o imóvel que especifica. 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 no 2.026/2002 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.029/2002, do 
Deputado Fábio A velar, que dispõe sobre a administração, a proteção 
e a conservação das águas subterrãneas de domínio do Estado e dá 
outras providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 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° 2.029/2002 na forma do vencido em 1 o turno. 
À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.055/2002, do 
Deputado Olinto Godinho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Virginópolis o imóvel que menciona. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei n° 2.055/2002 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.056/2002, do 
Deputado Olinto Godinho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Virginópolis o imóvel que especifica. 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 
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei no 2.056/2002 na forma do vencido em 1 o turno. A Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.057/2002, do 
Deputado Olinto Godinho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Virginópolis o imóvel que menciona. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do vencido 
em 1° 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 2.057/2002 na 
forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.113/2002, do 
Deputado lvair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Abaeté o imóvel que especifica. A Comissão de 
Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos 
do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, designo como relator da 
matéria o Deputado Gil Pereira. Com a palavra, o relator, Deputado 
Gil Pereira, para emitir o seu parecer. 

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte: 
PARECER DE PLENÁRIO PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 

N° 2.113/2002 
Relatório 

De autoria do Deputado lvair Nogueira, a proposição em tela tem por 
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o 
imóvel que especifica. 

Aprovado no 1 o turno com a Emenda n° 1, apresentada pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, retornou o 
projeto de lei ao mesmo órgão colegiado para emitir parecer para o 2° 
turno. Esgotado o prazo regimental sem que ela o fizesse, o autor da 
matéria, com fundamento no art. 140 do Regimento Interno, solicitou a 
inclusão da matéria na ordem do dia, em Plenário. 

Designado relator da matéria, passamos a emitir o parecer para o 2° 
turno. 

Em cumprimento ao disposto no art. 189, § 1°, do Regimento 
Interno, faremos constar neste parecer a redação do vencido. 
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Fundamentação 

Refere-se o projeto de lei em tela à transferência de bem público do 
Estado para o Município de Abaeté, constituído de terreno urbano 
edificado, com ?.200m2 , onde funciona escola municipalizada. A 
pretendida alienação é imprescindível para que o futuro donatário 
possa investir recursos próprios destinados à manutenção e à 
melhoria das instalações do educandário. 

A Secretaria de Estado de Educação manifestou-se contrariamente 
à doação do bem. Ora, a despeito dessa posição do Executivo, 
permitimo-nos dizer que ela parece contrariar frontalmente a política 
educacional pública adotada pelo Governo Estadual, tendente à 
municipalização das ações de ensino. Tanto é assim, que aquela 
Secretaria aventou a possível de celebrar com o município contrato de 
cessão de uso do imóvel. 

Diante das considerações apresentadas - e levando-se em conta, 
ainda, que a pretendida alienação de imóvel, por se tratar de simples 
doação, não acarreta despesas ao erário estadual -, ajuizamos 
oportuna a aprovação do projeto de lei em tela. 

Por fim, esclarecemos que a Emenda no 1 tem o mérito de conferir 
ao projeto de lei um texto condizente com a boa técnica de redação 
legislativa, pelo que se deve acatá-la. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei no 2.113/2002 na forma do vencido no 1° turno. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 2.113/2002 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel 
que especifica. 

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

Abaeté o imóvel constituído de área de ?.200m2 (sete mil e duzentos 
metros quadrados) situado no Bairro Amazonas, nesse município, 
registrado sob o no 01-540, no livro 2-C, a fls. 93, do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento de escola municipal. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimõnio do 



Estado, cessada a causa que justificou a doação. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

1661 

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 2.113/2002 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.119/2002, do 
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Municipio de Sem-Peixe o imóvel que especifica. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI N° 2.119/2002 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - O imóvel objeto da doação destina-se à construção e 

instalação de creche.". 
Sala das Comissões, de de 2002. 
Antõnio Andrade 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
uma emenda do Deputado Antõnio Andrade, que recebeu o no 1 e 
que, nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, será votada 
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 2.119/2002 com a 
Emenda n° 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.277/2002, do 
Deputado Anderson Adauto, que altera o art. 1° da Lei n° 11.732, de 
30/12/94. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação 
do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 2.277/2002 na forma do vencido em 1° turno. 
À Comissão de Redação. 

-A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada 
um por sua vez, em 2° turno, os Projetos de Lei n°s 2.326/2002, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Taiobeiras o imóvel que especifica, 2.343/2002, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Careaçu os imóveis que específica, 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, e 
2.345/2002, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o imóvel que especifica 
(À Comissão de Redação.). 

Questão de Ordem 
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, solicito a suspensão da 

reunião para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
da matéria constante na pauta. 

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

suscitada pelo Deputado Rêmolo Aloise, vai suspender a reunião por 
45 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Encerramento 
O Sr. Presidente -A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de hoje, 
às 14 e às 20 horas, e para a reunião solene, logo após a aprovação 
do Projeto de Lei n° 2.396/2002, nos termos dos editais de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 293• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/12/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho e 

Wanderley Ávila 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte 

(Ordem do Dia): 1 a Fase: Suspensão e reabertura da reunião - 2• 
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Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação 
- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.437/2002; 
requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovação do requerimento; 
declarações de voto - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.974/2002; apresentação das Emendas nos 7 a 9; encerramento da 
discussão; questão de ordem; votação do projeto, salvo emendas; 
aprovação; votação das Emendas n°s 1 a 6; aprovação; leitura e 
votação da Emenda no 7; aprovação; leitura e votação da Emenda no 
8; aprovação; leitura e votação da Emenda n° 9; aprovação; 
declarações de voto - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 
2.396/2002; encerramento da discussão; requerimento do Deputado 
Miguel Martini; deferimento; votação do projeto, salvo emendas, 
subemendas e destaques; aprovação; votação das emendas e 
subemendas com parecer pela aprovação; aprovação; prejudicialidade 
das Emendas nos 555 e 1.094; questão de ordem; votação das 
emendas com parecer pela rejeição; rejeição; votação da Subemenda 
no 1 à Emenda no 558; aprovação; prejudicialidade da Emenda no 558; 
votação da Emenda n° 1.950; aprovação; declarações de voto -
Palavras do Sr. Presidente - Questões de Ordem - Discussão e 
Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação Final 
do Projeto de Lei n° 1.977/2002; aprovação; verificação de votação; 
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; chamada 
para recomposição de quórum; existência de número regimental para 
a continuação dos trabalhos; suspensão e reabertura da reunião; 
existência de número regimental para votação; renovação da votação 
do parecer; aprovação - Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei n°s 1.978 a 1.983, 1.987, 2.026, 2.029, 2.055 a 2.057, 2.113, 
2.119, 2.277, 2.326 e 2.343 a 2.345/2002; aprovação - Suspensão e 
reabertura da reunião - Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei n°s 1.974 e 2.396/2002; 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 - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 



I 664 
Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil 
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Paulo - Jorge Eduardo de 
Oliveira -José Braga - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu 
Leite - Márcio Cunha- Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza 
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

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

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

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Bené Guedes, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e requerimentos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora 

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da 
matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

nossos trabalhos. 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada na 1 a Fase, 
a Presidência vai passar à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e votação da matéria constante na pauta. 
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Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta 
reunião os Projetos de Lei n°s 1.977 a 1.983, 1.987, 2.026, 2.029, 
2.055 a 2.057, 2.113, 2.119, 2.277, 2.326 e 2.343 a 2.345/2002, 
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

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

Correia, solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo 
que o Projeto de Lei no 2.437/2002 seja apreciado em primeiro lugar. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei n° 2.437/2002, do 
Governador do Estado, que concede a servidores administrativos da 
Secretaria da Saúde o adicional da gestão SUS e dá outras 
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento do Deputado Mauri 
Torres, solicitando o adiamento da discussão do projeto em apreço. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Declarações de Voto 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

solicitei a palavra para declaração do meu voto, a fim de explicar o 
adiamento da discussão do Projeto de Lei no 2.437/2002, que, durante 
muito tempo, ficou na Casa, mas infelizmente não foi à votação. O 
projeto ficou na discussão, embora saibamos que tem o apoio dos 77 
Deputados. 

Queria fazer uma declaração de voto, que, creio, não é apenas 
minha, mas de todos os Deputados. Penso que mesmo adiando-se a 
discussão, há compromisso com o projeto, com a área da saúde. Em 
primeiro lugar, por ser justo. É evidente que a saúde precisa da 
aprovação. É preciso entender a saúde como mecanismo completo. 
Portanto, a aprovação do projeto beneficiaria exatamente àqueles 
setores que ainda não tiveram o reajuste e a compreensão dada aos 
demais. Em segundo lugar, porque os trabalhadores dessa área 
estiveram aqui e conversaram com cada um dos Deputados durante 
todo o processo eleitoral. Foi feita uma solicitação. Tiveram 
comportamento que merece elogio de todos os Deputados. 
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Infelizmente, não foi do entendimento do futuro Governador 
aprovar o projeto agora. 

Fizemos, depois de um longo processo de discussão, uma reunião 
com representantes do futuro Governo Aécio Neves, Deputado Danilo 
de Castro, com vistas a marcar uma primeira reunião para que o 
processo possa evoluir, saindo da discussão. Fizemos o compromisso 
com diversos líderes partidários. Caso não evolua, desarquivaremos o 
projeto e daremos fôlego à reivindicação, pois temos o compromisso 
com esses trabalhadores. 

Ao fazer essa declaração de voto, queria pedir a cada um dos 
Deputados que o compromisso feito entre lideranças partidárias seja o 
compromisso do conjunto dos Deputados. Creio que não é e não foi a 
decisão mais justa. A mais justa seria a aprovação do projeto de lei. 
Porém, diante do impasse surgido, foi a decisão possível. Fica o apelo 
para que todos nos empenhemos para a aprovação do projeto de lei 
na próxima legislatura. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero, nesta 
declaração, dizer que foi muito bom que se encontrasse uma solução 
para o problema. 

Há seis meses, estamos acompanhando os funcionários da área da 
saúde, principalmente aqueles ligados à parte administrativa. 
Participaram de reuniões, conversaram com a Comissão de Saúde. O 
processo culminou com a apresentação do projeto que foi votado em 
1 o turno. Fizemos grande esforço para que o projeto também viesse à 
pauta no 2° turno. Quero destacar a participação da Presidência, que, 
cumprindo sua palavra com os funcionários do setor da saúde, 
colocou o projeto em pauta. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão ajudou-nos bastante. Participou 
ativamente, não só como Deputado, mas como membro da Comissão 
de Saúde. O Sind-UTE, que esteve presente na pessoa do 
companheiro Renato Barros, discutiu, de maneira honesta e 
participativa, ponto a ponto, o projeto. Estávamos dispostos a votá-lo. 
Fizemos inversão de pauta porque não seria admissível rompermos o 
compromisso com os funcionários da área de saúde de Minas Gerais. 
Nenhum Governador do Estado teve, antes de sua posse, um voto de 
tamanha credibilidade como o Governador eleito Aécio Neves. 
Assistimos ao episódio dos funcionários do setor educacional, em que 
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adiaram a solução para depois da a posse do Governador. 

Pela segunda vez consecutiva, o Governador eleito, Aécio Neves, 
tem a confiança dos funcionários, da Casa e dos Deputados, para 
uma discussão rnais aprofundada desse problema. É um Governo que 
já nasce com força e demonstra ter o apoio do Poder Legislativo. 
Esperamos e temos a certeza absoluta de que, a partir do mês de 
janeiro, Aécio Neves vai sentar-se com os funcionários, momento em 
que estarei presente, para desenrolar o processo de negociação e 
fazer justiça a esses 2.665 funcionários que não receberam nenhuma 
gratificação nem nenhum aumento ao longo desses últimos quatro 
anos. Estava disposto a ir até às últimas conseqüências para que 
esse projeto fosse votado, mas, diante das negociações e da solução 
encontrada para o impasse, adiamos para janeiro ou fevereiro esse 
contato com o Governador Aécio Neves. Estaremos presentes porque, 
quando esta Casa empenha sua palavra, tem de cumpri-la. Meu voto 
foi favorável ao adiamento da discussão, esperando que em janeiro 
possamos encontrar uma solução pacífica, efetiva e objetiva que 
venha fazer jus a todos esses funcionários que há tantos anos 
esperam o reconhecimento pelo seu trabalho. Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
parece-me que foi encontrada uma boa solução para, com serenidade 
e calma, encontrarmos uma solução para as reivindicações dessa 
categoria tão sofrida. 

Aproveito a oportunidade para deixar registrado nos anais da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais os compromissos com a 
educação do Governo Eduardo Azeredo e do Governo Itamar Franco, 
para que a história saiba quem tem e teve compromissos com a 
educação. No Governo Eduardo Azeredo, em 1995, foram gastos com 
a educação 45,46% dos recursos do Estado; e 1996, 45,48%. Em 
1997, 44, 18%; e 1998, 46,41%, perfazendo uma média, no período 
Eduardo Azeredo, acima de 45% dos recursos do Estado. No Governo 
Itamar Franco, em 1999 foram gastos com a educação pública em 
Minas Gerais 40,08%; e 2000, 37,52%; e 2001, 34,61 %; e 2002, 
30,00%. São dados do balanço geral do Estado. Desafio qualquer 
pessoa a discordar dos dados que apresento. Está previsto no 
orçamento proposto para o ano de 2002 apenas 26% dos recursos do 
Estado. Esse é o compromisso do Governo Itamar Franco com a 
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educação da nossa população. Que fique registrado na história e 
nos anais da Assembléia Legislativa o descaso, a falta de 
consideração, o desprezo, a falta de compromisso, a omissão, a 
covardia, o crime cometido pelo Governo Itamar Franco contra a 
educação pública em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
quero desejar aos meus colegas, aos trabalhadores desta Casa e do 
Estado um Natal muito feliz e um ano de 2003 próspero e respeitoso 
para o conjunto da sociedade mineira. 

Espero que, no próximo ano, o Governador eleito, Aécio Neves, a 
quem desejo também um Natal feliz e um ano com muita prosperidade 
e sucesso no Governo, possa aplicar os recursos de maneira 
planejada, otimizando-os para melhorar a qualidade de vida para o 
povo. A questão não é apenas o percentual de gasto, mas também 
como e onde se gasta o recurso público. 

Em relação a essa questão, é somente uma solução. Quero, neste 
momento, parabenizar o Renato, os companheiros dele, os nossos 
colegas de trabalho da Secretaria da Saúde, os trabalhadores em 
geral e de modo muito especial o Sind-Saúde, pela perseverança, 
pela paciência e pela tolerãncia diante dessa questão que foi 
debatida, nesta Casa, durante tanto tempo. Lamentavelmente, muitas 
vezes, foram iludidos; até nós mesmos o fomos. Quantas vezes esse 
projeto veio à tona? Reunimo-nos, recentemente, nesta semana, à 
noite, até às 22 horas para discuti-lo, aprovando o relatório para o 2° 
turno e dando condições para que viesse ao Plenário. 

Até compreendo a posição do Governador eleito em manifestar a 
sua preocupação em relação a esse projeto; porém, o Governador 
Itamar Franco deveria informá-lo, já que o apoiou, sobre o seu 
compromisso com a saúde, com o Sindicato da Saúde. Além disso, se 
houve apelo do Governador, que está terminando o seu mandato no 
próximo dia 31, deveria ser para atender o pessoal da saúde. 

Há muito tempo, o Governador Itamar Franco sabe da precariedade 
da situação da saúde, ou seja, dos problemas que existem e, de 
maneira mais grave, que não está cumprindo a Constituição; aliás, há 
um paradoxo. Recentemente, vimos a Procuradora-Geral do Estado 
elogiar o Governador por ser fiel cumpridor da Constituição; porém 
precisamos lembrar que, em relação à ciência e à tecnologia, de modo 
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muito especial, o Governador, embora tendo recebido cartas e 
encaminhado os seus representantes máximos para tratarem do 
assunto nesta Casa, não cumpriu o mínimo constitucional com a 
saúde. Assim, isso está resultando em hospitais que nunca terminam, 
como o de Venda Nova, em hospitais que estão fechando as suas 
portas, como o Hospital Escola de Uberaba - é claro que nesse caso a 
responsabilidade não é única dele. Muitas pessoas que estão nas filas 
dos hospitais e nunca encontram um espaço para serem atendidas, 
com dignidade, respeito ou na hora certa, têm a saúde cada vez mais 
prejudicada. Então, é uma situação extremamente grave. Não 
adiantaram os apelos do conjunto dos municípios, dos trabalhadores 
da saúde, os debates que fizemos diversas vezes nesta Casa, com 
praticamente todos os parlamentares, para sensibilizar o Governador. 

É uma solução, mas não a adequada. Reconheço e compreendo a 
decisão e a preocupação do Governador eleito, mas não posso 
justificá-la como a melhor. Os trabalhadores da saúde estão em 
dificuldades, com salários minguados, sendo os de menor referência 
do Estado. Assim, estão sendo maltratados. Enquanto isso, mais de 
R$600.000.000,00 deixaram de ser aplicados em saúde em 2001 e 
2002. Por isso, informo que, apesar dos elogios que temos a oferecer 
ao Governador Itamar Franco, não podemos compactuar com seu 
afrontoso desrespeito à Constituição. Encaminhamos denúncia ao 
Ministério Público do Estado para que tome as providências 
necessárias, para fazer restabelecer o respeito à Constituição Federal 
no Estado. Minha esperança é que o Governador eleito possa assumir 
essa Constituição como diretriz da condução da política no Estado. 
Apesar de não ter sido a melhor solução, é uma que esperamos possa 
chegar muito cedo no próximo ano, talvez como a primeira medida do 
Governador eleito. Esse é o apelo que faço: restabelecer um caminho 
que dê dignidade, respeito e valorização aos servidores da saúde, que 
são os verdadeiros protagonistas da promoção e da recuperação da 
saúde. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, nosso voto é 
favorável ao adiamento da discussão, tendo em vista o acordo feito 
por esta Casa, juntamente com a representação do futuro 
Governador, Aécio Neves, e dos servidores, em especial os do Sind-
Saúde. Desde o primeiro momento, tivemos oportunidade de abraçar 
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essa causa na Comissão de Administração Pública, porque 
entendemos que os servidores administrativos estavam sendo alijados 
de um processo e deveriam ser tratados de maneira igual, 
especialmente os que se encontram na mesma Secretaria. 

Entendemos também que não foi a melhor proposta para o Sind-
Saúde, mas é bom que saibam que seu esforço valeu e certamente 
valerá a pena para que possamos estar aqui, na próxima legislatura, 
cobrando do Governo sua posição e o acordo firmado com os 
parlamentares. 

Acima de tudo, os Deputados desta Casa estiveram preocupados 
com esse projeto e com os servidores. Mais uma vez, esta Casa 
demonstrou ser mediadora nesses problemas. Certamente temos 
nosso papel, que desempenhamos no dia-a-dia. Costumamos dizer 
que a cada dia temos que "matar um leão" nesta Casa, para buscar 
soluções para graves problemas, como foi esse. Entendo que o 
reajuste salarial dos 30% é mais do que merecido, já que os demais 
servidores da Secretaria da Saúde já o haviam recebido. Confio no 
Governador eleito e espero que o acordo feito com o Sind-Saúde, em 
especial os trabalhadores do setor administrativo, seja cumprido. 
Esperamos que a Assembléia Legislativa, mediadora desse acordo, 
cobre posição do Governador no momento certo, para que possamos 
estabelecer a justiça em relação a essa questão salarial. Esse 
problema vem se arrastando há quase um ano, e não podemos deixar 
que numa mesma secretaria alguns servidores tenham aumento e um 
determinado setor não o tenha. Isso é uma injustiça e esperamos que 
o fruto desse acordo seja apenas para que Aécio Neves possa 
assumir o Governo, "dar uma respirada" e depois possa cumprir esse 
acordo. Tenho a certeza de que não só o Deputado Sargento 
Rodrigues, mas os demais companheiros do PDT e todos os outros 
parlamentares desta Casa se preocuparam com a votação do Projeto 
de Lei n° 2.437/2002. Certamente, pela imposição desses 
parlamentares, esse projeto não foi derrotado, e uma solução foi 
encontrada. Apesar de não ter sido a melhor solução, entendemos 
que, no momento, numa negociação, foi a que conseguimos obter. 
Tenho a certeza de que os parlamentares do PDT e os demais, 
quando retornarem no dia 1° de fevereiro, estaremos prontos para 
retomar as negociações e cobrar do Governador eleito que envie o 
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projeto ou determine, já que tem uma lei delegada nas mãos, que 
os servidores desse setor da Secretaria da Saúde tenham seu 
aumento. 

Sr. Presidente, V. Exa. teve papel fundamental, bem como a 
Liderança do Governo e os demais Líderes desta Casa. Que sejamos 
companheiros dos servidores dessa Secretaria, como o fomos, desde 
o momento em que a discussão foi reaberta. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1. 97 4/2002, do Governador do Estado, que altera a Lei no 6. 763, de 
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas 
Gerais, reduzindo a carga tributária incidente na venda de produto 
têxtil, aços, ferros, não-planos e artefatos de cimento. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 5, que apresenta, ao vencido em 1 o turno. A 
Comissão de Defesa do Consumidor opina por sua aprovação com as 
Emendas nos 1 a 5, da Comissão de Fiscalização Financeira, e com a 
Emenda n° 6, que apresenta, ao vencido em 1 o turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.974/2002 

EMENDAW7 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

acrescido do § 26, com a seguinte redação: 
§ 26 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze 
por cento) a carga tributária nas operações com gás liquefeito de 
petróleo- GLP.". 

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2002. 
Durval Ângelo 

EMENDA N° 8 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Ficam destinados 30% (trinta por cento) do produto da 

arrecadação da taxa a que se refere o art. 5° da Lei no 14.136, de 28 
de dezembro de 2001, para os municípios onde existem 
estabelecimentos penitenciários, a que se refere o art. 71 da Lei no 
11 .404, de 25 de janeiro de 1994. 



1672 
Parágrafo único - Os recursos serão distribuídos com base na 

relação percentual entre a média da população carcerária de cada 
município e a média da população destes no Estado, apurada em 
cada semestre civil, fornecida pela Secretaria de Estado da Justiça e 
de Direitos Humanos.". 

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2002. 
I rani Barbosa 

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2° turno, 
emenda do Deputado lrani Barbosa ao Projeto de Lei n° 1.974/2002, 
contendo matéria nova. 

Sala das Reuniões, i 9 de dezembro de 2002. 
lvair Nogueira, Líder do BPDP - Agostinho Silveira, Líder do PL -

Antônio 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. 

EMENDA N° 9 
Acrescente-se, onde convier: 
"Art ..... -Os dispositivos a seguir indicados da Lei no 6.763, de 26 de 

dezembro de i 975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 5°- .... 
§ i o- .... 

5 - a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior e a 
aquisição, em licitação promovida pelo poder público, de mercadoria 
ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados, por 
pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do 
imposto, qualquer que seja a sua destinação; 

Art. 6° - .... 
§ 6° - Na hipótese do inciso I: 
i - após o desembaraço aduaneiro, a entrega, obseNado o disposto 

no art. 21, pelo depositário de mercadoria ou bem importados do 
exterior, deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu 
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desembaraço, o que somente ser fará mediante a exibição do 
comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho 
aduaneiro, salvo disposição em contrário da legislação tributária; 

2 - ocorrendo a entrega da mercadoria ou bem importados do 
exterior antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o 
fato gerador nesse momento, devendo a autoridade responsável, 
salvo disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do 
imposto. 

Art. 13 - .... 
I - na hipótese do inciso I do art. 6°, o valor constante do documento 

de importação, acrescido do valor: 
a) do Imposto de Importação; 
b) do Imposto sobre Produtos Industrializados; 
c) do Imposto sobre Operações de Câmbio; 
d) de quaisquer outros impostos, taxas e contribuições; 
e) das despesas aduaneiras; 

§ 15 - O montante do imposto integra sua base de cálculo, inclusive 
nas hipóteses previstas nos incisos I e 11, constituindo o respectivo 
destaque mera indicação para fins de controle. 

Art. 14 - .... 
§ 2° - Os requisitos de habitualidade ou volume que caracteriza 

intuito comercial não se aplicam às hipóteses previstas nos itens 3 a 5 
e 9 do§ 1° do artigo 5°. 

Art. 22- .... 
§ao- .... 
1 -conforme dispuser o Regulamento, às operações e às prestações 

com as mercadorias e os serviços relacionados na Tabela "E", anexa 
a esta lei, e com outras mercadorias, bens e serviços indicados pelo 
Poder Executivo; 

§ 15 - Na hipótese do inciso I, o imposto devido por substituição 
tributária será exigido do responsável, conforme dispuser o 
regulamento, quando da entrada ou do recebimento da mercadoria, do 
bem ou do serviço. 
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§50- .... 
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b.1) no período entre 1 o de agosto de 2000 e 31 de dezembro de 
2006: 

b.2) a partir de 1 o de janeiro de 2007, por qualquer estabelecimento; 

c.1) no período entre 1 o de agosto de 2000 e 31 de dezembro de 
2006: 

c.2) a partir de 1 o de janeiro de 2007, em qualquer hipótese; 
d) a entrada, a partir de 1 o de janeiro de 2007, de bem destinado a 

uso ou consumo do estabelecimento. 

Art. 32- .... 
§ 1 o - A partir de 1 o de novembro de 1996 e até 31 de dezembro de 

2006, o uso ou o consumo, no estabelecimento, de mercadoria por ele 
produzida ou adquirida para industrialização ou comercialização, 
determinará o estorno do crédito a ela relativo. 

Art. 33- .... 
§ 1 o- .... 

1 - .... 
m) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação 

de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou 
abandonados;". 

Art. .... - Aplica-se o art. 22 da Lei n° 14.062, de 20 de novembro de 
2001, aos contribuintes que tenham adotado como base de cálculo o 
preço constante de tabela própria. 

Parágrafo único- Na hipótese deste artigo: 
I - Não serão devidos honorários advocatícios e caberá ao 

contribuinte o pagamento de custas e emolumentos judiciais 
porventura devidos; 

11 - Excluem-se do cancelamento do crédito tributário as situações 
enquadradas como crime contra a ordem tributária conforme 
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disciplinado pela Lei Federal no 8.137, de 27 de dezembro de 
1990, cuja denúncia tenha sido recebida pelo Juízo competente. 

Art. .... - O art. 13 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
acrescido do § 29, com a seguinte redação: 

"Art. 13- .... 
§ 29 - Em substituição ao disposto no item 2 do § 19, a base de 

cálculo em relação às operações ou prestações subseqüentes poderá 
ser o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado 
considerado, relativamente ao serviço, à mercadoria ou a sua similar, 
em condições de livre concorrência, adotando-se para sua apuração 
as regras estabelecidas na alínea "c" do mesmo item.". 

Art ..... - Os dispositivos alterados por esta emenda entram em vigor 
na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de 
dezembro de 2002.". 

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2002. 
Antônio Andrade 

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2° turno, 
uma emenda do Deputado Antônio Andrade ao Projeto de Lei n° 
1.97 4/2002, contendo matéria nova. 

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2002. 
lvair Nogueira, Líder do BPDP - Ambrósio Pinto, Vice-Líder do PTB -

Sebastião Costa, Líder do PFL - Alencar da Silveira Júnior, Líder do 
PDT - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Ermano Batista, Líder da 
Minoria. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao 
projeto três emendas, sendo uma de autoria do Deputado Durval 
Ângelo, que recebeu o n° 7; uma do Deputado I rani Barbosa, que 
recebeu o n° 8, e uma do Deputado Antônio Andrade, que recebeu o 
n° 9. As Emendas n°S 8 e 9, por conterem matéria nova, vêm 
acompanhadas de Acordo de Líderes. Nos termos do § 4° do art. 189 
do Regimento Interno, a Presidência vai submeter as emendas a 
votação, independentemente de parecer. 
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Questão de Ordem 
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, gostaria que fosse 

lido o teor das emendas, para que possamos tomar conhecimento 
delas antes da votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência, no momento de 
votação das emendas, fará a leitura delas. 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 6. 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura da Emenda no 7. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Lê a Emenda no 7, 
publicada anteriormente.). 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 7. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda 
n° 8. 

O Sr. Secretário- (- Lê a Emenda no 8, publicada anteriormente.). 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 8. Os Deputados que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda 
n° 9. 

O Sr. Secretário-(- Lê a Emenda no 9, publicada anteriormente.). 
O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda n° 9. Os Deputados que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 1.974/2002 na 
forma do vencido em 1° turno com as Emendas nos 1 a 9. À Comissão 
de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, nós, do PT, discutimos 

o projeto. Temos diversas críticas a ele quanto ao impacto financeiro 
da redução de alíquotas. Achamos inoportuno que a discussão de 
redução de alíquota seja feita no final do processo legislativo, entre a 
saída de um governo e a entrada de outro, sem que tenhamos a base 
real, o significado disso. Como o projeto foi enviado pelo Governador 
do Estado, votamos favoravelmente a sua parte inicial, porém 
contrariamente às emendas apresentadas, até mesmo pelo Deputado 
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Durval Ângelo. Como não tínhamos condições de saber o cálculo 
financeiro, optamos por votar todas as emendas apresentadas, por 
não termos a base de quanto significaria em decréscimo para a 
arrecadação do Estado. Entende-se que possa haver o veto do 
Governador eleito Aécio Neves, ou do próprio Itamar Franco. É o que 
esperamos que ocorra. 

Como existia a importante emenda da contribuição, a CIDE, 
promovemos uma análise referente à arrecadação do Estado e vimos 
que ela tem grande importância para a futura arrecadação. Fizemos 
questão de manter o projeto e votar sua parte inicial para que essa 
emenda também fosse aprovada. Muito obrigado. 

O Deputado José Milton - Sr. Presidente, Srs. Deputados, votei 
favoravelmente à aprovação do Projeto no 1.974, por ser um dos mais 
importantes para Minas Gerais. Esta Casa tem votado projetos 
importantes para a sociedade mineira, para o setor produtivo, enfim, 
projetos que trazem grandes benefícios ao povo. Mas, 
particularmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse é um projeto 
que mexe com um setor importante, a siderurgia. Minas Gerais hoje 
enfrenta a competitividade em condições desiguais, em desvantagem 
em relação a São Paulo, a diversos Estados da Região Sudeste e a 
outros que praticam ICMS de 12% sobre o aço e outros produtos do 
setor siderúrgico, enquanto Minas Gerais pratica a tributação de 18%, 
inviabilizando o desenvolvimento do setor. Portanto, esse projeto traz 
ao setor siderúrgico de Minas o alento e a expectativa de, a partir de 
agora, dar resposta positiva, trazer benefícios a todo o setor. 

Faço menção ao empenho dos Deputados Mauro Lobo, Rêmolo 
Aloise, lvair Nogueira, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que trabalharam para a 
tramitação desse projeto, viabilizando a apresentação das emendas. 
Parabenizo o Deputado João Batista de Oliveira pelo trabalho 
realizado na Comissão de Política Agropecuária, que viabilizou, por 
meio de substitutivo, a melhoria do projeto, e a Deputada Maria José 
Haueisen, da Comissão de Defesa do Consumidor, que viabilizou a 
apreciação, a tempo e hora, para o projeto entrar na pauta de votação. 

Trabalhei favoravelmente ao projeto, porque vivo em uma região 
onde também há uma empresa do setor siderúrgico, a AÇOMINAS. 
Não só a AÇOMINAS, grande empresa do setor siderúrgico do País, 
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mas diversas outras têm condições de investir, gerar empregos e 
renda, por meio da geração de tributos, para os diversos municípios 
onde estão instaladas. 

Minas Gerais é o maior produtor brasileiro de aço, com 13.900.000t 
de um total de 29.000.000t que o Brasil produz para os mercados 
nacional e internacional. O País tem condição de, em curto prazo, 
chegar à produção de 40.000.000t. Isso será alcançado com 
11.000.000t a mais que, com certeza, o País vai passar a produzir 
com essa diferença de tributação de Minas para com os outros 
Estados, que já praticam 12%. Temos condições de ampliar a 
produção. Portanto, Minas Gerais, sem esse projeto, estaria 
condenado, infelizmente, a não receber novos investimentos no setor 
siderúrgico. No futuro, poderíamos vir a ser apenas produtor e 
vendedor de minério de ferro e, talvez, no máximo, de tarugos. Esse 
projeto é muito importante para Minas Gerais. 

Acredito que o Governador eleito, com o seu conhecimento do que 
representa o aço para a economia e seu desdobramento nos diversos 
segmentos, na construção civil e nas cadeias econômicas, com 
certeza apoiará esse projeto e viabilizará que o setor siderúrgico dê 
um grande salto na geração de empregos e na produção do aço no 
Estado. 

Encerrando, Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Exa., os demais 
Deputados e agradecer-lhes pelo bom convívio que tivemos durante 
esse mandato. Agradeço aos funcionários da Casa, do meu gabinete 
e dos demais colegas Deputados, à imprensa, à assessoria da Casa, 
enfim a todos àqueles que nos têm possibilitado o convívio de grande 
experiência de vida, no dia-a-dia, na nossa atuação na Assembléia 
Legislativa. Cumprimento particularmente a todo o povo de 
Conselheiro Lafaiete, na região do Alto Paraopeba e do Vale do Rio 
Piranga, pela oportunidade que me deu de, a partir do próximo ano, 
estar, nesta Casa, exercendo o meu segundo mandato. Desejo a 
todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Muito obrigado!. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, votei 
favoravelmente. Acho que a Casa hoje faz justiça, principalmente com 
a Emenda n° 6. Lembro que o projeto era do Governo, mas foi o 
Deputado João Batista de Oliveira, do PDT, que estudou, trabalhou e 
relatou o projeto e apresentou um substitutivo. 
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Com relação à Emenda no 6, entendo que estamos cumprindo 

uma promessa do Governador Itamar Franco, que, há 4 meses, 
prometeu, em reunião no Palácio e numa coletiva para toda imprensa, 
a redução dessa alíquota do gás veicular de 18% para 12%. Explico o 
que vem acontecendo. O Governo Federal deixou livre o ICMS do gás 
veicular. O que fez Minas Gerais? Em vez de manter os 12%, o Sr. 
Itamar Franco e sua equipe de Governo colocaram 18% no gás 
natural. Com isso, houve uma queda na venda do gás natural veicular. 

Em São Paulo, temos 400 mil carros a gás; no Rio de Janeiro, que 
tem uma frota maior que a mineira, há 150 mil carros; em Minas 
Gerais, apenas 30 mil. 

Isso, Sr. Presidente, está acabando com o Programa do Gás Natural 
Veicular. Minas é o único Estado onde o gás natural veicular está 
próximo do álcool. O Dr. Djalma tentou, por meio da GASMIG, segurar 
o aumento. O Governo deu o aumento de 20%, mas ele repassou 
apenas 8%. Nesses quatro meses, estivemos ao lado do ( .... ), em 
reuniões com associações de postos, de consumidores, de taxistas e 
de convertedores. No próximo ano, o Governo Aécio Neves realizará 
um grande fórum de debates sobre a questão do gás natural, para que 
não fique queimando em Campos, enquanto não existe um consumo. 
Assim, o preço fica elevado. 

Hoje, em Minas Gerais, demos um exemplo que já foi dado no Rio 
de Janeiro, em São Paulo e em todos os outros Estados, porque, 
apenas em nosso Estado, era de 18%. Temos condições de 
reaquecer o mercado do gás veicular, gerar emprego e atrair fábricas, 
porque Minas Gerais possui um mercado atrativo. 

Sr. Presidente, estou agradecendo, porque quem não agradece não 
merece o que recebeu. Em nome dos convertedores, dos motoristas 
de táxis, dos consumidores, ou seja, das 30 mil pessoas que 
acreditaram no programa do gás, agradeço a esta Assembléia 
Legislativa e aos Deputados, porque fizemos justiça e, sem dúvida, 
estaremos retomando o crescimento do Programa do Gás Veicular, 
que é um combustível não poluente. No futuro, os nossos filhos 
agradecerão. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 
2.396/2002, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa 
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de 



1680 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o 
exercício de 2003. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 556 e 557, 1.784 a 1.786 e 
1.949 a 2.024; com as subemendas que receberam o no 1 às 
Emendas n°S 555, 558 e 1 .094; e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 
554, 559 a 1 .093, 1.095 a 1.783 e 1.787 a 1 .948. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a votação 
destacada da Subemenda no 1 à Emenda no 558 e da Emenda no 
1 .950. A Presidência defere o requerimento de conformidade com 
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, 
salvo emendas, subemendas e destaques. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 556, 557, 1.784 a 1 .786, 1.949 e 1.951 a 
2.024 e as subemendas que receberam o no 1 às Emendas n°s 555 e 
1 .094. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das respectivas 
Subemendas n°S 1, ficam prejudicadas as Emendas n°s 555 e 1 .094. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, a Subemenda 

no 1 à Emenda no 1 .094 foi aprovada? O parecer do relator foi 
aprovado? 

O Sr. Presidente - Foi aprovada, portanto ficou prejudicada a 
emenda. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Então foi aprovada a 
Subemenda no 1 à Emenda no 1 .094, ficando prejudicada a Emenda 
n° 1 .094. 

O Sr. Presidente - Isso mesmo. Com a aprovação das Subemendas 
de no 1, ficam prejudicadas as Emendas n°s 555 e 1 .094. Em votação, 
as Emendas n°s 1 a 554, 559 a 1 .093, 1.095 a 1.783 e 1.787 a 1 .948. 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Subemenda no 1 à Emenda n° 558. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da subemenda que receberam o 
n° 1, fica prejudicada a Emenda no 558. Em votação, a Emenda no 
1 .950. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em turno 
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único, o Projeto de Lei no 2.396/2002 com as Emendas n°s 556, 
557, 1.784 a 1.786 e 1.949 a 2.024; e com as Subemendas que 
receberam o n° 1 às Emendas n°s 555, 558 e 1.094. À Comissão de 
Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente e Srs. Deputados, farei 

pequenos comentários sobre essa peça orçamentária que aprovamos. 
Primeiro, procuramos entender a realidade fiscal do Estado. Temos 
déficit mensal que se aproxima de R$1 00.000.000,00 e uma 
diminuição acentuada dos investimentos que vinham sendo feitos 
tanto na área da saúde quanto na da educação - a verba destinada à 
educação será a menor, em termos proporcionais, dos últimos dez 
anos. Em síntese, a realidade do Estado é preocupante, e 
entendemos que a Casa deveria ter a percepção deste momento, e 
teve. 

Por isso, agradeço aos companheiros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, que são co-relatores e entenderam nossa 
realidade. Apresentamos uma inovação: a retirada das emendas 
individuais, passando-as para de bancada. 

Isso dá uma legibilidade muito maior do orçamento, um maior 
acompanhamento, enfim, acreditamos que possa ter um efeito mais 
positivo que o do sistema anteriormente adotado. 
Aproveito a oportunidade para externar nosso agradecimento à equipe 
técnica que nos acompanhou na elaboração do orçamento, à equipe 
que nos assessorou na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. A nossa homenagem e o nosso agradecimento aos 
funcionários desta Casa, que, com sua competência e dedicação, 
foram de suma importância para o adequado encaminhamento dos 
trabalhos. 

Desejo a todos os colegas que, junto a suas famílias, tenham um 
Natal de alegria e um ano novo com muita saúde e grandes 
realizações. Obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, votamos 
favoravelmente à aprovação do projeto. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os 
companheiros desta Casa pelo ano de 2002, desejando aos 
parlamentares, aos servidores efetivos, aos servidores de gabinetes e 
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a todos aqueles que nos apoiaram nesta legislatura um feliz Natal 
e um ano novo em que possamos renovar nossas esperanças, em 
especial, na justiça, no poder público, e em que os homens de bem 
reestruturem não só o poder político, mas também o Judiciário, o 
Ministério Público, a fim de renovarmos nossa esperança no Estado 
constituído. Com a reforma realizada pelas urnas, estamos vivendo 
um novo momento de esperança com o Governo Lula, com o Governo 
Aécio Neves. Que tenhamos um ano de 2003 muito melhor que 2002. 
Agradecemos aos assessores que tanto nos ajudaram nesta 
legislatura. Obrigado a todos. Que V. Exa. tenha um bom Natal e um 
feliz ano novo. 

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, votamos favoravelmente 
à aprovação do projeto. 

Aproveito a oportunidade para saudá-lo, elogiando, ilustre 
Presidente Antônio Júlio, sua luta, seu dinamismo, sua ética. Saúdo 
os demais colegas: que todos tenham um feliz Natal e um próspero 
ano novo. Quero dizer da satisfação de termos, na Casa, o Deputado 
Federal Danilo de Castro, nosso grande amigo, figura de importância 
no cenário político nacional, que, no próximo Governo, dará grande 
contribuição a Minas Gerais. Um grande abraço a todos. A V. Exa. e à 
Mesa Diretora, em particular, nosso profundo agradecimento pela 
distinção que dispensaram a este modesto Deputado. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, companheiros da galeria, jornalistas, telespectadores da 
TV Assembléia, subo mais uma vez a esta tribuna para agradecer a 
Deus a oportunidade de aqui chegar. Agradeço aos meus familiares, a 
meu pai, aos amigos, funcionários desta Casa e a cada colega a 
convivência nesta legislatura. Ciente de ter cumprido o dever, 
agradeço a V. Ex a., que mostrou, durante os oito anos, 
companheirismo e amizade, e à assessoria da Mesa. 

Não perdi a eleição, apenas deixei de ganhá-la. Brinquei com a 
sorte, confiando em outros companheiros de partido. Mas foram 
41.017 votos. Há 15 anos, começei como Vereador em Belo 
Horizonte. Trabalhei na Rádio Capital e cheguei à Câmara Municipal 
com 3.014 votos. Reelegi-me com 4.609 votos. Fui Deputado 
Estadual, eleito com 15.293 votos. Portanto, não reclamo de haver 
quase 30 Deputados com menos votos que eu. Quando aqui cheguei, 
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muitos, apesar de terem obtido mais votos, não foram eleitos. 
Deus me deu esta oportunidade. Fui eleito com 15.293 votos. Quatro 
anos se passaram, e alcancei 42.778 votos. O último do PDT foi o 
Deputado mais votado quatro anos depois. Tiro um peso das minhas 
costas, pois sempre tive responsabilidade com meus eleitores. Mas 
meu compromisso com aqueles que acreditam no meu trabalho, que 
me deram condição de tornar-me Vereador e Deputado Estadual, 
continua. 

Saio do mandato da mesma forma que entrei há 15 anos, com a 
certeza do dever cumprido, de ter feito alguma coisa por Belo 
Horizonte, por Minas Gerais e pelo povo mineiro. Eu estava preparado 
para qualquer situação que viesse a acontecer com as eleições. Deixo 
minha marca nesta Casa, a marca dos meus trabalhos. Foi muito bom 
ter a oportunidade de trabalhar por Minas Gerais. 

Desejo um feliz Natal a todos os funcionários da Casa, da imprensa, 
e a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para 
os nossos trabalhos. Feliz Natal também para minha amiga Adriana 
Gomes, que me acompanhou durante esses 15 anos, após deixar a 
chefia do jornalismo da Rádio Capital e o Jornal "Diário da Tarde", 
acreditando num jovem, na Cãmara Municipal, estando comigo até 
hoje. Sua competência é tanta que ela continuará nesta Casa, porque 
foi aprovada em concurso público. Em nome dela desejo um feliz 
Natal e agradeço a todos os funcionários do meu gabinete. 

Falo muito obrigado e até breve à vida pública, não adeus, porque 
depende de Deus, do Sr. Danilo de Castro, Secretário, do Sr. Aécio 
Neves, porque o povo mineiro queria que eu continuasse na vida 
pública, tendo em vista a expressiva votação por mim obtida. 

Sr. Presidente, V.Exa. é "dez", mostrou acima de tudo que é amigo e 
companheiro. Pode ter certeza de que o pedido que lhe fiz, há 1 O 
minutos, será o último deste ano. No próximo, farei outros. 

Que Deus nos proteja e que a luz divina ilumine todo o povo 
brasileiro. Que proteja também nossos governantes, o Sr. Luis Inácio 
Lula da Silva, o Sr. Aécio Neves e todos os homens públicos. A 
política está mudando porque o povo mudou. 

Um abraço, feliz Natal e muito obrigado. 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público presente nas galerias, também votamos 
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favoravelmente ao projeto. 

Aproveito a oportunidade para registrar algumas considerações 
sobre nossa atuação nesta Casa durante os três mandatos. 

O resultado das eleições deste ano mostrou que a sociedade quer 
mudanças. O Sr. Luis Inácio Lula da Silva foi eleito Presidente do 
Brasil, modificando o paradigma político do poder há 500 anos. Além 
disso, o Partido dos Trabalhadores elegeu as maiores bancadas da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais e da Câmara dos Deputados, 
o que mostra que as ações e propostas do PT representam a vontade 
da maioria da população. 

Após 12 anos de luta nesta Casa por maior justiça econômica e 
social, fui eleito Deputado Federal com 92.673 votos, o que aumenta 
minha responsabilidade, enquanto representante da sociedade 
durante o Governo Lula. Tenho certeza de que será um tempo de 
mudanças, mas também, de muita luta e esforço para que possamos 
recuperar a soberania do Pais e a cidadania de milhões de brasileiros 
que sobrevivem ao atual modelo econômico. 

Essas mudanças não serão feitas somente pela vontade dos 
membros do PT - temos consciência disso -, mas também por 
companheiros de outros partidos que acreditam em um novo pais. 
Além disso, o apoio popular, o apoio da sociedade será fundamental 
para viabilizar nossas propostas. Nos últimos anos, a Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais tem-se tornado espaço aberto para que 
os movimentos sociais exerçam o seu direito à liberdade de 
expressão. Acreditamos que a atividade parlamentar tornou-se mais 
dinâmica e fundamental para inovar estruturas, denunciar 
irregularidades e estabelecer um canal mais direto com a população. 
Isso é resultado de um processo iniciado com os Deputados do PT e 
que foi bem aceito pelos outros membros deste parlamento, provando 
que a participação popular é fundamental nas decisões 
parlamentares. 

Neste momento, ern que nos despedimos desta Casa com a nobre 
missão de ser um dos articuladores políticos do novo Governo na 
Câmara dos Deputados, quero fazer um breve exame desses 12 anos 
em que convivi com meus colegas Deputados, colaboradores da 
Assembléia e dos gabinetes, sempre me pautando pelo respeito e 
pela convivência democrática. A Assembléia Legislativa de Minas 
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Gerais é uma importante escola. Com certeza, os aprendizados 
aqui adquiridos serão de grande valia e serão aplicados em nossos 
trabalhos como Deputado Federal. 

Fomos Presidente da Comissão de Política Energética e Minerária. 
Durante o exercício dessa responsabilidade, trouxemos a discussão 
madura e visionária das conseqüências do modelo privatista do então 
Governo Fernando Collor de Melo. E, infelizmente, a sociedade 
brasileira não estava organizada à altura para combater tais políticas 
contrárias ao patrimônio público. Felizmente, temos a consciência de 
que agimos com segurança dos nossos propósitos. Hoje, a sociedade 
sofre com as conseqüências dessas desastrosas medidas de 
privatização, com o desemprego e a deterioração das condições de 
trabalho. 

Fomos também Presidente e Vice da Comissão de Meio Ambiente. 
Além dos diversos temas ligados à preservação ambiental, a atuação 
dessa Comissão foi fundamental para que se criasse no Estado a 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com 
estrutura adequada às demandas emergenciais. 

Fomos também autores, com muito orgulho, da emenda regimental 
que criou a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, 
responsável por trazer para esta Casa o debate sobre o mundo do 
trabalho, as condições do mercado, as aposentadorias e pensões e, 
em grande parte, os projetos sociais de relevãncia, infelizmente 
também abandonados pelo Governo Fernando Henrique. 

Estivemos à frente do Movimento em Defesa das Águas de Minas. A 
Assembléia, pelo trabalho de vários Deputados, esteve à frente da 
formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, garantindo a 
participação igualitária da sociedade civil. Também estivemos 
presentes em comissões interestaduais parlamentares de estudos, 
objetivando o desenvolvimento sustentável de bacias hidrográficas. 

Meus amigos, queremos agradecer a todos os Deputados que 
entenderam o espírito da nossa luta, ajudaram-nos a exercer esta 
difícil, mas gratificante tarefa e, mais, estiveram ao nosso lado, 
independentemente da coloração partidária ou ideológica, no 
momento em que ousamos defender os interesses de Minas e dos 
mineiros. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos funcionários da 
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Assembléia, cuja dedicação e entusiasmo com o exercício 
profissional foram fundamentais para dar corpo e expressão aos 
nossos ideais, concretizados em projetos, relatórios e leis que hoje 
tornam melhor a vida dos mineiros. 

Aos nossos colaboradores de gabinete e à assessoria de bancadas 
manifestamos a nossa gratidão. 

Queremos também agradecer aos companheiros da Mesa Diretora, 
em especial ao Presidente Antônio Júlio, pela amizade e oportunidade 
de compartilhar sua expenencia parlamentar, marcada pela 
determinação de encontrar solução para os desafios e obstáculos, 
fortalecendo, cada vez mais, esta instância de representação popular, 
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

Aos novos Deputados que aqui chegam, a nossa vontade de que 
continuem lutando para que a Assembléia Legislativa seja símbolo da 
transparência, da luta por um mundo melhor e vanguarda na defesa 
intransigente dos direitos sociais e individuais de cada cidadão ou 
entidade da sociedade civil. 

Deixamos aqui, nessa singela despedida, o nosso sincero e caloroso 
abraço, colocando-me à disposição nesta mesma trincheira de luta, 
agora em Brasília, e espero de todos o apoio às medidas do novo 
Governo, fruto da esperança e da vontade de transformar o Brasil em 
uma grande nação respeitada no mundo, onde as pessoas tenham 
orgulho de ser brasileiros. 

Um grande abraço, e desejamos a todos um feliz Natal e um ano 
novo de muita paz e de transformação dos sonhos em realidade. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do inciso li do § 

5° do art. 53 da Constituição do Estado, será convocada sessão 
legislativa extraordinária da Assembléia Legislativa para o 
compromisso e a posse do Governador e do Vice-Governador, em 
reunião solene, no dia 1°/1/2003, às 12 horas. 

Questões de Ordem 
O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, gostaria que a 

assessoria de V. Exa. tivesse a fineza de conceder alguns 
esclarecimentos a respeito da emenda apresentada pelo Deputado 
lrani Barbosa, no último momento, quando se tramitava esse projeto 
de grande importância. Pelo visto, o Deputado lrani Barbosa está 
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Sabemos perfeitamente da complexidade da distribuição de ICMS 
no Estado de Minas Gerais. Temos consciência de que, há mais de 
um ano, tramita um projeto de redistribuição de ICMS no Estado; 
portanto pergunto a V. Exa., Sr. Presidente, à sua assessoria, que 
Deputados Lideres de suas respectivas bancadas assinaram essa 
emenda. Acho que existia aqui uma palavra da Assembléia Legislativa 
em promover uma ampla discussão da distribuição de ICMS, palavra 
que, com a inserção dessa emenda, foi quebrada. Prestem bem 
atenção, Srs. Deputados e Sras. Deputadas! Essa emenda vai subtrair 
R$40.000.000,00 das cidades mineiras em benefício de apenas dezl 

Então, registro aqui, Sr. Presidente, o nosso repúdio à forma como 
essa emenda foi inserida e à quebra da palavra da Assembléia 
Legislativa, que estava estudando, de forma criteriosa, a distribuição 
de ICMS de uma maneira mais justa, mais humana, mais solidária. A 
se comprovar qualquer irregularidade na apresentação dessa 
emenda, o PL tomará todas as providências e as medidas necessárias 
ao impedimento dessa aberração implantada de última hora na 
Assembléia Legislativa. 

Registro, então, mais uma vez, e gostaria que a Presidência 
informasse a toda esta Casa quais os Deputados, os Lideres que 
assinaram essa emenda para que ela tramitasse aqui no último 
momento, ao apagar das luzes, para beneficiar apenas dez cidades. 

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de informar ao Deputado 
Dinis Pinheiro que foi aceita essa emenda, uma vez que a mesma 
vem apoiada pela maioria dos Lideres com assento nesta Casa. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, já havia 
dado por encerradas minhas atividades na Assembléia Legislativa. 
Era Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, onde dormitava, 
pois estávamos em período eleitoral, o projeto de lei do nobre 
Deputado Amilcar Martins, que tratava da redistribuição do ICMS. 
Fizemos, de comum acordo com a Associação Mineira dos 
Municípios, nos últimos 15 dias, um levantamento, e colocamos em 
votação o projeto, que foi aprovado na Comissão de Assuntos 
Municipais. Depois, seguiu para as outras comissões. 

Associo-me às palavras do Deputado Dinis Pinheiro, neste 
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momento. Na verdade, há o projeto do Deputado Amilcar Martins, 
que é mais consensual. Não foi colocado em pauta no Plenário. 
Houve obstrução da Casa, houve contraposição a que se votasse a 
nova redistribuição do ICMS contida no projeto do Deputado Amilcar 
Viana Martins. Portanto, como Presidente da comissão em que o 
projeto tramitava, associo-me ao repúdio, se é que essa emenda é 
verdadeira. Associo-me ao Deputado Dinis Pinheiro em manifestação 
de repúdio, porque, na verdade, o projeto do Deputado Amilcar foi 
negligenciado pela Casa. Uma emenda de última hora privilegia dez 
municípios e lesa em com R$40.000.000,00 os demais. Muito 
obrigado. 

O Deputado Dinis Pinheiro - Mais uma vez, manifesto meu repúdio. 
Se não houver um entendimento maior, solicitarei a verificação de 
votação para impedir a aprovação da emenda. É inaceitável esse tipo 
de procedimento na Casa. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Dinis 
Pinheiro que a emenda foi aprovada. V. Exa. nem no Plenário estava. 
É um direito de V. Exa., assim como foi do Deputado lrani Barbosa, 
apresentar emenda com assinatura dos Líderes partidários. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 

1.977/2002, do Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica. 
Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação e, para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 26 Deputados. Portanto, não há 

quórum para votação. A Presidência torna sem efeito a votação e, nos 
termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada para recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Não 

há quórum para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 15 minutos 
para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da 
matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Estão reabertos os 

nossos trabalhos. A Presidência verifica, de plano, que há quórum 
para a votação da matéria constante na pauta. A Presidência vai 
renovar a votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 
1.977/2002. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. À sanção. 

- A seguir, são submetidos a discussão e a votação e aprovados, 
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei n°s 1.978/2002, do Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica, 
1.979/2002, do Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica, 
1.980/2002, do Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica, 
1.981/2002, do Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica, 
1.982/2002, do Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica, 
1.983/2002, do Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica, 
1.987/2002, do Deputado Eduardo Brandão, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Capetinga o imóvel que especifica, 
2.026/2002, do Deputado lvair Nogueira, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Paula Cândido o imóvel que 
especifica, 2.029/2002, do Deputado Fábio Avelar, que dispõe sobre a 
administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas 
de domínio do Estado e dá outras providências, 2.055/2002, do 
Deputado Olinto Godinho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Virginópolis o imóvel que menciona, 2.056/2002, do 
Deputado Olinto Godinho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
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Município de Virginópolis o imóvel que especifica, 2.057/2002, do 
Deputado Olinto Godinho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Muncípio de Virginópolis o imóvel que menciona, 2.113/2002, do 
Deputado lvair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Abaeté o imóvel que especifica, 2.119/2002, do 
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Sem-Peixe o imóvel que especifica, 2.277/2002, do 
Deputado Anderson Adauto, que altera o art. 1 o da Lei no 11.732, de 
30/12/94 (Concede pensão especial a llka do Nascimento Ribeiro, 
viúva do ex-Deputado Estadual Wilson Modesto), 2.326/2002, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Taiobeiras o imóvel que especifica, 2.343/2002, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Careaçu os imóveis que especifica, 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, e 
2.345/2002, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o imóvel que 
especifica. (À sanção.) 

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

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Estão reabertos 

os nossos trabalhos. 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 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. Em discussão, o parecer. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 2.396/2002, do 
Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do 
orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das 
empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2003. Em 
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
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discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

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

Presidência encerra a reunião, desconvocando a reunião 
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os Deputados 
para a reunião solene a realizar-se em seguida, nos termos do edital 
de convocação. Levanta-se a reunião. 
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