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BELO HORIZONTE. SÁBADO. 2 DE FEVEREIRO DE 2002 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou , em 31 /1/2002, as seguintes 
comunicações: 

Da Deputada Elaine Matozinhos, notificando o falecimento do Sr. 
Antônio Pereira da Costa, ocorrido em 23/1/2002, em Joanésia. (-
Ciente. Oficie-se. ) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Francisco José Lins do Rego Santos, ocorrido em 25/1/2002, nesta 
Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE FEVEREIRO DE 2002 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 

COMUNICAÇÃO 
O Sr. Presidente despachou , em 7/2/2002, a seguinte 

comunicação: 
Do Deputado Dimas Rodrigues, informando o falecimento do Sr. 

Edgard Evangelista Barbosa, ocorrido em 26/1/2002, em Montes 
Claros. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis , Secretário da Fazenda, 
encaminhando uma cópia de Demonstrativo de Apuração da Receita 
Corrente Líquida. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Ronaldo Perim, Secretário da Habitação, encaminhando 
informações relativas ao Requerimento no 2.924/2001 , da Comissão 
do Trabalho. (-Anexe-se ao Requerimento n° 2 .924/2001.) 

Da Sra. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da 
Justiça. encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 
2.646/2001 , da Comissão de Direitos Humanos. (- Anexe-se ao 
Requerimento n° 2.646/2001.) 

Do Sr. Ornar Resende Peres, Secretário de Indústria e Comércio, 
solicitando que esta Casa indique seu representante no Conselho de 
Industrialização. 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança 
Pública, (2) , prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 
2.966/2001 (- Anexe-se ao Requerimento no 2.966/2001.) e 
3.003/2001, da Comissão de Direitos Humanos (- Anexe-se ao 
Requerimento no 3.003/2001.) 

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador, (2) , 
encaminhando informações relativas ao Requerimento no 2 .834/2001 , 
do Deputado Geraldo Rezende (- Anexe-se ao Requerimento n° 
2.834/2001.) e a pedido feito pela Comissão de Direitos Humanos (-À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Antônio Demétrio Bassili , Diretor-Geral do DER-MG, (2) , 
prestando informações relativas aos Requerimentos n°S 2.558/2001, 
do Deputado Geraldo Rezende (- Anexe-se ao Requerimento no 
2.558/2001.) , e 2.917/2001 , do Deputado Arlen Santiago (- Anexe-se 
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ao Requerimento n° 2.917/2001 .) 
Do Sr. José Aluísio Neves da Silva, Juiz da Comarca de Conselheiro 

Lafaiete, enviando um exemplar da revista "Juízo ... ". (-À Comissão de 
Direitos Humanos.) 

Do Dr. Luciano Luz Badini Martins, Promotor de Justiça, solicitando 
informações à Casa. 

Da Sra. Helenice Machado Mendes Rutkowski , Chefe de Gabinete 
do Secretário da Fazenda, prestando informações relativas ao 
Requerimento n° 2.879/2001 , da Comissão de Assuntos Municipais. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 2.879/2001 .) 

Do Sr. Leonardo Corrêa Camargo, Gerente de Núcleo em exercício 
do Banco do Brasil , prestando informações relativas ao Requerimento 
n° 2.942/2001 , da Comissão do Trabalho. (- Anexe-se ao 
Requerimento n° 2 .942/2001 .) 

Do Sr. João Luiz da Cunha, Gerente de Orçamento e Finanças da 
Agência Nacional de Águas, encaminhando cópia de convênio. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira. para os fins do art. 74 da 
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI , do Regimento 
Interno.) 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Caixa 
Econômica Federal , notificando a liberação de recursos financeiros . (-
À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. João Lopes, Diretor-Geral da ACADEPOL, encaminhando 
uma cópia do relatório anual de atividades da instituição. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando os falecimentos do Sr. Ismael 
Lemes, ocorrido em 8/12/2001 , em ltapeva, e da Sra. Mariana Pereira 
Oliveira, ocorrido em 4/2/2002, em Cachoeira de Minas. (- Ciente. 
Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE FEVEREIRO DE 2002 

ATA 

ATA DA REUNIÃO SOLENE, EM 15/2/2002 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Composição da Mesa -
Registro de Presença - Destinação da Reunião - Execução do Hino 
Nacional - Declaração de Instalação - Palavras do Sr. Presidente -
Leitura da Mensagem Governamental - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - José 
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 1 Oh15min, declaro 

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. 

Composição da Mesa 
O locutor (José Soares Júnior) - Convidamos a tomar assento à 

mesa os Exmos. Srs. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário do 
Planejamento, representando o Sr. Itamar Franco, Governador do 
Estado; Deputados Ivo José e Olinto Godinho, 2° e 3°-Vice-Presidente 
da Assembléia , respectivamente; Deputados Mauri Torres, Wanderley 
Ávila e Álvaro Antônio , 1°, 2° e 3°-Secretário da Assembléia, 
respectivamente; e Cel. Saulo Neves, representando o Corpo de 
Bombeiros do Estado de Minas Gerais. 

Registro de presença 
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5 
O locutor - Registramos a presença, em Plenário, dos Exmos. Srs. 

José Marcos Soares, representando o Secretário de Esportes; Renée 
Wakil Júnior, Vice-Presidente da FIEMG, representando o Presidente 
da entidade; Márcio Damázio Trindade, Presidente do Instituto de 
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais; Paulo César Marcondes 
Pedrosa, Presidente do MINASCENTRO; Ana Bárbara Proietti , 
Presidente da HEMOMINAS, e Silvano Moreira de Souza, Chefe de 
Gabinete da mesma fundação. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião solene à instalação da 4a Sessão 

Legislativa Ordinária da 143 Legislatura. 
Execução do Hino Nacional 

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

Declaração de Instalação 
O locutor - Solicitamos aos presentes que se postem de pé para 

assistir ao ato solene de instalação da 43 Sessão Legislativa Ordinária 
desta legislatura. 

O Sr. Presidente - Declaro instalada a 43 Sessão Legislativa 
Ordinária da 14a Legislatura. 

Palavras do Sr. Presidente 
Exmo. Sr. Secretário do Planejamento e Coordenação Geral, Dr. 

Frederico Penido de Alvarenga, neste ato representando o Exmo. Sr. 
Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; caros membros da Mesa da 
Assembléia; prezados Líderes partidários; nobres colegas Deputados; 
senhores representantes da imprensa; estimados servidores desta 
Casa; senhoras e senhores, damos início ao ano legislativo de 2002 
num quadro político-social de extremos desafios. Recentes e 
dramáticos acontecimentos vêm enlutando Minas e o País, como 
aquele que roubou, no último dia 25 de janeiro, a vida do Promotor 
Francisco José Lins do Rego, a quem renovamos hoje a homenagem 
póstuma desta Casa - como já o fizemos -, manifestando nossa 
solidariedade aos seus familiares e à instituição do Ministério Público. 
A vida e a memória de Francisco Lins do Rego continuarão a 
representar um símbolo de sacrifício pela causa pública e um exemplo 
de valentia e de consagração à justiça. 

São crimes e violências que fazem agravar, em toda a sociedade, o 
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sentimento de um verdadeiro estado de insegurança pública. 
Entre medo e revolta, muitas manifestações ecoaram pelo País 

afora, desde o assassinato do Prefeito de Santo André, Celso Daniel. 
Recordando sua memória, também tributamos nossa solidariedade ao 
PT, do qual Celso Daniel foi uma liderança nacionalmente respeitada. 

Se essas violências chocaram a todos nós, devemos considerar que 
elas estão denunciando, de forma gritante, a fragilidade do nosso 
sistema de defesa social. 

O clima de violência perpassa todos os âmbitos da sociedade 
brasileira, desde os delitos menores até as ações de verdadeiro 
confronto estabelecido entre a lei e o crime. entre o banditismo e a 
ordem legal. Milhares de vítimas anônimas pagaram e estão pagando 
um pesado tributo por essa violência sem precedentes. 

Não queremos nem devemos repetir frases feitas ou velhos e gastos 
chavões sobre essa matéria. Sua gravidade exige uma ação coletiva, 
do Estado e da sociedade, a fim de criar verdadeiros diques de 
contenção dessa onda de agressões contra os valores da civilização. 

Não podemos aceitar esse ambiente de vale-tudo, do qual a própria 
sociedade está se tornando refém. Essa é mais perversa forma de 
calamidade pública. Pode ser chamada, com todas as letras, de um 
verdadeiro terrorismo social. Minas e o País reúnem forças e 
condições objetivas para estabelecer, de forma articulada, um cerco 
ao avanço da marginalidade, em todas as suas formas e meios. 

Tudo isso nos traz uma reflexão maior: precisamos, como nunca, 
fortalecer nossas instituições políticas e democráticas. 

Em grande parte, a ousadia dos criminosos e dos bandidos cresce 
na mesma proporção em que o Estado se enfraquece e perde 
substância como fiador da ordem política, econômica e social do País. 

Não podemos ser ingênuos nessa hora: se o Estado. como poder de 
defesa e de aplicação da lei , deixa de ser referência central no 
processo social, as portas ficam escancaradas para a desordem e o 
caos. 

A liberdade econômica de mercado, tão apregoada como última 
palavra em nossos dias, não pode ser confundida com a atrofia e a 
renúncia do poder público neste País. Não temos dúvida de que 
existe, junto com a desigualdade social , uma relação direta entre o 
enfraquecimento institucional do Estado e a escalada da violência em 
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nosso País. 

Como nunca, também, as eleições deste ano assumem uma 
importância singular e histórica. Nelas a sociedade deve expressar, 
com vigor, sua vontade de mudanças no quadro institucional em que 
vivemos. 

O Poder Legislativo precisa reafirmar, nesta hora, sua presença 
ativa diante de todos esses desafios. Esta Casa não se omitiu, no 
passado recente, diante desse ambiente de degradação social. 
Estudos, seminários e debates, com efeitos na legislação, têm sido 
por nós realizados. 

Mas é preciso mais, muito mais. E vamos agir em integração com os 
demais Poderes do Estado. 

O calendário eleitoral estará submetido a essas prioridades, que não 
esperam tempo nem hora. A par disso, vamos dar continuação ao 
grande trabalho legislativo que marcou o ano de 2001. Apesar das 
turbulências que vivemos, o saldo da produção legislativa foi dos mais 
expressivos, conforme está demonstrado no balanço de atividades 
desta Casa. 

Neste primeiro semestre, além de importantes projetos em pauta, 
como o da criação do sistema de previdência do Estado, e da 
conclusão das CPis em andamento, vamos dar novo impulso ao 
movimento em defesa de nossos recursos hídricos. A realização do 
Seminário Águas de Minas 11 , já em fase de preparação, com várias 
reuniões realizadas em janeiro e ainda no início deste mês, será mais 
um marco em defesa dos interesses econômicos e naturais de nosso 
Estado. Essa tem sido uma incontestável bandeira de luta da 
Assembléia de Minas. 

É preciso lembrar, mais uma vez, que a Assembléia Legislativa não 
existe apenas para produzir leis. Como instituição aberta à 
participação popular - a mais aberta de todas as instituições públicas -
, esta Casa é o lugar próprio, senão único, para discutir e encaminhar 
soluções para os mais diferentes conflitos sociais. 

Aqui todos os cidadãos estão representados. Por isso, o Poder 
Legislativo precisa e deve ser fortalecido como instrumento de defesa 
democrática da própria sociedade, dentro da lei e da ordem. 

Transmito, pois, a cada parlamentar, a confiança de que teremos um 
ano legislativo muito intenso, de fecundos trabalhos e positivos 
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resultados. De cabeça erguida, submeteremos ao julgamento 
soberano do eleitorado, nas urnas de 3 de outubro, o fiel cumprimento 
do legítimo mandato que exercemos, do qual nos orgulhamos e cujo 
dono é o povo mineiro. Muito obrigado. 

Leitura da Mensagem Governamental 
O Secretário Frederico Penido de Alvarenga - (- Lê:) "Exmo. Sr. 

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais , 
Deputado Antônio Júlio; 2°-Vice-Presidente, Deputado Ivo José; 3°-
Vice-Presidente, Deputado Olinto Godinho; 1 °-Secretário, Deputado 
Mauri Torres; 2°-Secretário, Deputado Wanderley Ávila ; 3°-Secretário, 
Deputado Álvaro Antônio ; Cel. Saulo Neves. representando o Corpo 
de Bombeiros, Sras. e Srs. Deputados. ao iniciar mais um período 
legislativo, em cumprimento da determinação da Constituição do 
Estado, e também com o objetivo de assegurar às Sras. e aos Srs. 
Deputados e aos cidadãos em geral o pleno exercício de seus direitos 
de informação e fiscalização, conforme as aspirações de um governo 
democrático, envio a esta egrégia Assembléia Legislativa mensagem 
em que presto conta das ações executadas pela administração no 
exercício de 2001 , reafirmando o compromisso de dar transparência 
às iniciativas e realizações empreendidas. 

O cenário brasileiro repercutiu as conseqüências do racionamento 
energético, dos ataques terroristas nos Estados Unidos, da crise na 
Argentina, da desaceleração da economia mundial , da retração 
internacional da demanda por produtos brasileiros, das dificuldades de 
equacionar mecanismos de financiamento que contribuíram para a 
volatilidade da taxa nominal de câmbio e a elevação substancial das 
taxas reais de juros, com influência claramente negativa no nível de 
atividade econômica. 

A economia mineira reflete a tendência da economia brasileira, com 
a produção afetada principalmente pelo segmento de energia elétrica, 
que apresentou quedas sucessivas e crescentes, deixando clara a 
importância da crise energética. Na composição do PIB mineiro, a 
indústria extrativa mineral , bem como a de transformação e os 
serviços de utilidade pública, foram os setores que mais sofreram o 
impacto da desaceleração econômica. 

Na busca contínua pela eficiência no setor público, o Governo 
Estadual vem se modernizando, demonstrando à sociedade, de forma 
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mais transparente, a origem e a aplicação dos recursos públicos. Um 
exemplo é o Plano de Fiscalização, que concentra os esforços da 
ação fiscalizadora nos setores econom1cos de maior 
representatividade, e a reestruturação do SIAFI, que passa a vigorar a 
partir de 2002. O SIAFI integra todas as áreas de planejamento, 
orçamento, administração financeira, contabilidade e controle, com 
todos os órgãos e entidades do setor público estadual. 

O ano de 2001 foi decretado o Ano da Ciência e Tecnologia em 
Minas Gerais. Com isso, o projeto de implantação de parques 
tecnológicos em várias regiões do Estado e a mudança da política de 
destinação de recursos para a pesquisa, gerenciados pela FAPEMIG, 
priorizaram o interesse científico e tecnológico do Estado. A PMMG, 
no esforço de criar um novo comprometimento no exercício do seu 
trabalho, vem colocando em prática o projeto Polícia de Resultados, 
buscando conhecer melhor os problemas para agir com mais 
eficiência. Para isso, construiu um banco de dados que permite 
acompanhar os fatos criminais por municípios, o que amplia a 
prevenção. Com recursos do Ministério da Justiça. a Polícia Militar 
está substituindo os seus equipamentos obsoletos e, em convênio 
com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, vem realizando a 
capacitação de pessoal e compra de veículos. 

Na Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos. o Programa 
Estadual de Recuperação Social- PERSPECTIVA-. fundamentado na 
qualificação profissional e na educação, contou com a parceria da 
sociedade civil organizada, de instituições de ensino, de organizações 
públicas e da iniciativa privada. Foram desenvolvidos projetos nas 
unidades penitenciárias e nos centros de atendimento ao adolescente 
infrator, disponibilizadas áreas destinadas às oficinas de trabalho. 
buscando preparar o indivíduo para a retomada do convívio social. Foi 
implantado, também, o Núcleo de Atendimento à Vítima de Crime 
Violento. 

Entre as ações reconhecidas como relevantes no setor de saúde, 
destacam-se o fornecimento pela FUNED de 400 milhões de 
medicamentos, suprindo toda a rede do SUS; a disponibilização de 2 
mil leitos hospitalares e mil asilares pela FHEMIG; o desempenho da 
HEMOMINAS na distribuição de 80°o do sangue transfusionado no 
Estado. Registram-se, ainda, a formulação do Plano Diretor de 
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Regionalização e a interligação, por via da rede de comunicações 
de dados, das 26 Diretorias Regionais de Saúde com os níveis 
estadual e federal da saúde pública. 

Na política educacional, destacam-se a proposta de Lei Orgânica do 
Sistema Mineiro de Educação e a implantação do programa Bolsa 
Familiar para a Educação (bolsa-escola) em 30 municípios do vale do 
Jequitinhonha, atendendo a 15.964 famílias da região. Realizou-se o 
concurso público para prover 53.196 vagas, a implementação do 
Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica, para 
avaliar escolas da rede estadual e das redes municipais que aderiram 
ao programa, e o Programa de Capacitação de Professores e 
Dirigentes, que atingiu cerca de 12 mil dirigentes e 105 mil 
professores do ensino fundamental da rede pública do Estado e das 
APAEs. 

Entre as ações coordenadas pela Secretaria do Trabalho, 
Assistência Social , Criança e Adolescente e órgãos vinculados estão o 
Plano Estadual de Qualificação. que contratou 150 entidades 
executoras e treinou 286.271 trabalhadores nos 853 municípios 
mineiros, com vistas à ampliação das oportunidades de trabalho de 
pessoas vulneráveis econômica e socialmente, e a Revisão de 
Benefício de Prestação Continuada, que somou 48.690 benefícios, 
atendendo aos idosos com 67 anos ou mais e a pessoas portadoras 
de deficiência incapacitadas para o trabalho e para a vida 
independente. 

Atuando no combate à desnutrição e na promoção da saúde 
materno-infanto-juvenil , o Conselho de Segurança Alimentar -
CONSEA - coordenou a Primeira Conferência Estadual de Segurança 
Alimentar Nutricional Sustentável de Minas Gerais e foi também o 
organizador do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar em Belo 
Horizonte, ao qual estiveram presentes representantes dos CONSEAs 
de vários Estados. 

Somando-se aos esforços de combate à fome e reafirmando o 
compromisso de apoio à reforma agrária, o Governo de Minas, por 
intermédio da Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral, 
transformou o Instituto de Terras - ITER - em autarquia, com vistas à 
geração de emprego e renda e ao fortalecimento da agricultura 
familiar, da habitação, do saneamento e do meio ambiente . 

._____ ___ o ___ _____. 



li 
Com o objetivo de adequar o papel da SUDENOR e da 

CODEVALE a agências de fomento das regiões Norte e Nordeste do 
Estado, promoveu-se a fusão das duas instituições e criou-se o 
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas- IDENE. 

O Governo do Estado investiu no projeto Jaíba 11 R$30.500.000,00 
para fornecimento, montagem e teste de materiais e equipamentos de 
irrigação, absorvendo 2 .500 empregos diretos na região durante as 
obras. Foram construídos 164km de canais principais e secundários, 
114km de redes de drenagem, 337km de sistema viário e quatro 
núcleos de serviços e habitação. 

No BDMG, houve empenho em incrementar iniciativas de pequeno 
porte e criar programa específico de apoio aos municípios na melhoria 
da qualidade de vida de suas populações, com destaque para o Gera 
Minas, o PRONAF e o CREDPOP. Implementou-se também o 
Programa de Modernização Institucional e Ampliação da Infra-
Estrutura (Novo SOMMA). a ser operado com recursos próprios do 
Banco, advindos do processo de capitalização dos ex-fundos 
estaduais SOMMA E FUNDERURB, aprovado pela Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais. Os fundos estaduais de desenvolvimento 
foram responsáveis pela liberação de R$408.000.000,00, com 
perspectiva de criação de 17 mil oportunidades de emprego, 
atendendo a cerca de 4 mil clientes. 

Em 2001, a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração procedeu à unificação dos sistemas de pagamento da 
administração indireta, que permitirá um eficaz controle da folha de 
pagamento, assegurando a retidão dos gastos com benefícios e 
vantagens, eliminando situações irregulares e recuperando valores 
pagos indevidamente. Também está concluído o projeto do novo 
Sistema Previdenciário dos Servidores Públicos de Minas Gerais, que 
visa a dotar o Estado de um sistema previdenciário atuarial e 
financeiramente sustentável. 

Fizeram parte das principais obras da Secretaria de Estado de 
Transportes e Obras Públicas a construção do Aeroporto Regional da 
Zona da Mata e a conclusão da pavimentação dos trechos Ouro 
Preto-Ouro Branco e Catas Altas, que permitirá interligar todo o 
Circuito do Ouro com o Circuito Trilha dos Inconfidentes. Para 
aumentar a segurança do usuário, realizou-se a sinalização horizontal 
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de 170km de rodovias e a colocação de 3.100 placas de sinalização 
vertical. Com os recursos do FUNTRANS foram realizados serviços de 
manutenção em 126km de rodovias e executados 187km de lama 
asfáltica. 

Atuando na área de saneamento, a COPASA investiu 
R$176.1 00.000,00 em sistemas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e preservação do meio ambiente. A 
inauguração da estação de tratamento de esgoto do ribeirão Arrudas 
em Belo Horizonte contribuirá para a melhoria das condições do rio 
das Velhas e do rio São Francisco. Já a operação das estações de 
lpiranga e Varginha beneficiarão as bacias dos rios Doce e Verde. 

No setor de minas e energia, foram empreendidos esforços na 
consolidação do programa de energias complementares, com 
destaque para a instalação de energia solar fotovoltaica em 1 00 
municípios de Minas e a conclusão da primeira fase do levantamento 
aerogeofísico de Minas Gerais. 

A COMIG concluiu as obras de reforma, restauração e reequipagem 
total do Grande Hotel de Araxá, importante para o turismo na região. 

O esforço de não-privatização da CEMIG garantiu a minimização do 
impacto da crise energética no Estado. A CEMIG investiu, em 2001, 
R$541.300.000,00 na geração, transmissão e distribuição de energia. 
Registra-se a inauguração da usina de Porto Estrela, acrescentando 
112mW ao sistema de geração. Encontram-se em construção as 
usinas de Queimado, Funil e Aimorés, e prevê-se para 2002 o início 
das obras das usinas hidrelétricas de Pai Joaquim, lrapé, Capim 
Branco I e 11 , bem como as termelétricas de Barreiro, Igarapé 11 e 
Sulminas. O Programa de Desenvolvimento Rural Lumiar-Luz do 
Campo aplicou cerca de R$90.700.000,00, em investimentos, 
atendendo a 30.420 consumidores. 

Na área do turismo, definiu-se a Política Estadual do Turismo, que 
contribuiu para a formação das cadeias produtivas e dos circuitos 
turísticos, e o Projeto Armazéns de Minas, para divulgação e venda 
dos produtos regionais, dentro de um conceito de ampla parceria entre 
a iniciativa pública e a privada. 

A Secretaria da Agricultura e as entidades a ela vinculadas vêm 
implementando as ações que beneficiam o pequeno produtor, para 
melhorar a qualidade de vida da população rural. Levando-se em 
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conta que o fator restritivo da agricultura é a dificuldade de acesso a 
insumos de qualidade, foi lançado o Plano Referencial de Qualidade, 
com proposta de fortalecimento e revitalização de setores da 
agropecuária mineira. 

Para atender à demanda por novas tecnologias, estão sendo 
conduzidos pela EPAMIG 116 projetos de pesquisa agropecuária. A 
EMATER manteve assessoramento a 4.345 programas negociados 
com os agricultores familiares. O Programa de Erradicação da Febre 
Aftosa alcançou resultados expressivos em todo o Estado, que foi 
reconhecido como área livre de febre aftosa pela Organização 
Internacional de Epizootias - OIE. Responsável pelo Programa, o IMA 
priorizou o serviço de fiscalização do comércio no uso de agrotóxicos, 
perfazendo 15.920 fiscalizações, e implantou três programas de 
certificação de origem e qualidade: Programa Mineiro de Certificação 
de Origem e Qualidade do Café, da Bovinocultura e Agroindustriais. 

A conjuntura nacional ainda não permite entusiasmos para este ano 
legislativo que se inicia. As restrições continuam, motivo suficiente 
para um desdobrar de esforços. Minas marca presença no cenano 
brasileiro pela austeridade nos gastos públicos e pelo esforço 
inequívoco de enfrentamento dos desafios com a altivez de um 
Governo que acredita no futuro e nas potencialidades do nosso 
Estado. Dessa forma, juntemos nossas forças e façamos jus à 
confiança que a população deste Estado depositou em todos nós. 

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais". 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 

autoridades e aos demais convidados. pela honrosa presença, e, 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 19, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será 
publicada na edição de 19/2/2002.). Levanta-se a reunião. 



14 
BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2002 

ATA 

ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de dezembro 

de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Elbe Brandão, Bilac Pinto e Márcio Cunha, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Elbe 
Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de 
interesse da Comissão e passa à fase de apreciação de proposições 
da Comissão. Neste momento, registra-se a presença do Deputado 
Amilcar Martins (substituindo a Deputada Elbe Brandão, por indicação 
da Liderança do PSDB). Submetidos a votação, cada um por sua vez, 
são aprovados requerimentos dos Deputados Márcio Cunha, em que 
solicita seja contratado o Sr. Marcelo Guimarães como consultor desta 
CPI; e Adelmo Carneiro Leão, em que solicita sejam convidados 
representantes do Ministério Público do Trabalho, da Delegacia 
Regional do Trabalho e do CREA-MG para acompanhar o Sr. João 
Paulo Pires Vasconcelos e um consultor desta Casa em visitas a 
indústrias extrativas de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária , 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro 

Silva - Marcelo Cunha - Elbe Brandão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.799/2001 
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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O projeto de lei ora analisado, do Deputado José Milton, objetiva 

declarar de utilidade pública o Asilo Dona Alzira Ribeiro, com sede no 
Município de Entre-Rios de Minas. 

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 instituição em causa é sociedade civil sem fins lucrativos que tem 

por finalidade prestar amparo e abrigo a pessoas idosas, inválidas, 
carentes e desamparadas. Para consecução dos seus objetivos, 
atende especificamente àquelas na faixa etária acima de 50 anos, 
salvo os casos especiais, promovendo a satisfação de necessidades 
básicas, tais como alimentação e higiene, e prestando assistência 
médica, odontológica, moral e espiritual. 

Em vista do relevante trabalho, feito pela referida entidade, 
entendemos ser pertinente e merecido o título de declaração de 
utilidade pública que se pretende lhe seja outorgado. 

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

1.799/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.859/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado João Leite, por meio do Projeto de Lei no 1 .859/2001 , 
pretende seja declarada de utilidade pública a Creche Assistencial à 
Saúde da Criança de Alto Risco Nutricional - Creche Reviver, com 
sede no Município de Timóteo. 

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 . 
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Fundamentação 

A Creche Reviver possui como meta primordial atender às crianças 
carentes de alto risco nutricional, até os 3 anos de idade, educando-
as, inclusive. 

Para isso, promove a satisfação de suas necessidades básicas, 
como alimentação, higiene e abrigo e procura motivar a comunidade 
para melhor conhecer e cooperar com a entidade através de 
campanhas de sensibilização e esclarecimento sobre as 
conseqüências da desnutrição. 

Em vista do relevante trabalho, entendemos ser pertinente e 
merecido o título de declaração de utilidade pública proposto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1 .859/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.860/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei n° 
1.860/2001 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Bairro Esplanada - AMBE -, com sede no Município de 
Belo Oriente. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a esta 
Comissão para deliberação conclusiva, em turno único, nos termos do 
art. 103, I, "a" , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação dos Moradores do Bairro Esplanada tem por finalidade 

desenvolver ações visando a solucionar os problemas que atingem o 
bairro e as regiões vizinhas. 

Para a consecução dos seus objetivos, promove atividades sociais, 
culturais e desportivas, reivindica melhorias urbanas aos órgãos 
competentes, ampara famílias carentes e busca a integração dos seus 
associados . 
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17 
Por se tratar de entidade atuante, cujas ações têm eminente 

caráter filantrópico, julgamos ser ela merecedora do título declaratório 
proposto. 

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

1.860/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2002. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.864/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em tela 
pretende declarar de utilidade pública a Associação dos Congados 
Moçambique Coroa de Ouro, com sede no Município de Canápolis. 

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

Fundamentação 
A Associação dos Congados Moçambique Coroa de Ouro, entidade 

civil sem fins lucrativos, tem como finalidade identificar e preservar as 
raízes da cultura popular, além de manter a tradição do congado, 
expressando este tipo de cultura através da dança e transmitindo-a às 
gerações futuras. 

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

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

1 .864/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.868/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Costa, visa 

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Divino, com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Em continuidade à tramitação, cumpre agora a este órgão colegiado 
apreciá-la conclusivamente, nos termos do art . 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em exame tem por finalidade prestar assistência ao 

excepcional para integrá-lo na sociedade. 
Para consecução de seus objetivos, coopera com as instituições 

empenhadas na educação, no desenvolvimento e na integração dos 
excepcionais com o intuito de obter informações e recursos para 
propiciar uma vida melhor a seus associados e manter-se 
financeiramente , atendendo a suas necessidades assistenciais. 

O importante trabalho que desenvolve nos leva a concordar com a 
concessão do título declaratório de utilidade pública à Associação. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n.0 

1 .868/2001 , nos termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2002. 
Bené Guedes. relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.574/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.574/2001 , de autoria do Deputado lrani 

Barbosa, que declara de utilidade pública a Associação dos 
Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Rio Piracicaba, com 
sede no Município de Rio Piracicaba, foi aprovado em turno único, 
com a Emenda n° 1 . 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final , que está de acordo com o aprovado. 
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PROJETO DE LEI N° 1.574/2001 

Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores 
Aposentados e Pensionistas de Rio Piracicaba - ATAP-RP -, com 
sede no Município de Rio Piracicaba. 

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

Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Rio Piracicaba -
ATAP-RP -, com sede no Município de Rio Piracicaba. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001 . 
Glycon Terra Pinto. Presidente - Amilcar Martins, relator - José 

Milton. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.648/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.648/2001, de autoria do Deputado Kemil 
Kumaira, que declara de utilidade pública o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural de Teófilo Otôni , com sede no Município de 
Teófilo Otôni , foi aprovado em turno único, com a Emenda no 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final , que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1 .648/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural de Teófilo Otôni - CMDRTO -, com sede no 
Município de Teófilo Otôni. 

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

Desenvolvimento Rural de Teófilo Otôni - CMDRTO -, com sede no 
Município de Teófilo Otôni. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001 . 
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Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - José 

Milton. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.831 /2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.831 /2001 , de autoria do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, que declara de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de São Domingos do Prata - CDC -, 
com sede nesse município, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final , que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.831/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de São Domingos do Prata - CDC -, com sede no 
Município de São Domingos do Prata. 

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

Desenvolvimento Comunitário de São Domingos do Prata - CDC -, 
com sede no Município de São Domingos do Prata. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - José 

Milton. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.856/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.856/2001, de autoria do Deputado Carlos 

Pimenta, que declara 'de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Jequitaí, com sede nesse 
município, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos 
termos do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final , que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1 .856/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Jequitaí, com sede nesse 
município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - José 

Milton. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 322a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/2/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Ivo José, Wanderley Ávila e 

Márcio Kangussu 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 258, 259, 260, 
261 , 262 , 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271 , 272, 273, 274, 
275, 276 e 277/2002 (encaminham veto à Proposição de Lei no 
15.002, Proposta de Emenda à Constituição no 80/2002, Projeto de 
Lei no 1.934/2002, veto à Proposição de Lei no 15.048, Projeto de Lei 
n° 1.935/2002, vetos às Proposições de Lei n°s 15.024 e 15.026, 
Projeto de Lei Complementar no 50/2002, vetos às Proposições de Lei 
n°s 15.042 e 15.050, Projetos de Lei n°s 1.936/2002 e 1.937/2002, 
vetos às Proposições de Lei n°s 15.063, 15.061 , 15.051 , 15.052, 
15.055 e 15.058, e Projetos de Lei n°s 1.938 e 1939/2002. 
respectivamente) , do Governador do Estado - Ofícios, telegrama e 
cartões - Questão de ordem - 2a Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição no 
81 /2002 - Projeto de Lei Complementar no 51 /2002 - Projetos de Lei 
n°s 1.940 a 1.946/2002 - Requerimentos nos 3.066 a 3.078/2002 -
Requerimentos dos Deputados João Pinto Ribeiro , Adelmo Carneiro 
Leão, Gil Pereira e outros, Rogério Correia e outros e Elaine 
Matozinhos e outras e da Comissão Especial da Prostituição Infantil -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Turismo e dos 
Deputados Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro Silva (3) , Marco Régis (4), 
Wanderley Ávila e Geraldo Rezende - Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados João Pinto Ribeiro, Elbe Brandão, Maria José 
Haueisen, Wanderley Ávila e Ivo José - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a 
Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho 
de Requerimentos: Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos e 
outras; deferimento - Requerimento do Deputado Rogério Correia e 
outros; deferimento - Requerimento do Deputado Gil Pereira e outros; 
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão 
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Especial da Prostituição Infantil; aprovação - Requerimento do 
Deputado Bené Guedes; deferimento; discurso do Deputado Sargento 
Rodrigues - Questão de ordem - Requerimento do Deputado Ermano 
Batista; deferimento; discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada -
Requerimento da Deputada Maria José Haueisen ; deferimento; 
discurso do Deputado Edson Rezende - 2a Fase: Chamada para 
verificação do número regimental; inexistência de quórum para a 
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - 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 - Hely 
Tarqüínio- lrani Barbosa- João Batista de Oliveira- João Leite- João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha 
-Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia 
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

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

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

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 
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Ata 

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

Correspondência 
- O Deputado Durval Ângelo , 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
MENSAGEM No 258/2002 

- A Mensagem no 258/2002, que contém o Veto Total à Proposição 
de Lei n° 15.002, foi publicada na edição de 12/1/2002. 

MENSAGEM N° 259/2002 
- A Mensagem n° 259/2002, que contém a Proposta de Emenda à 

Constituição no 80/2002, foi publicada na edição de 12/1/2002. 
MENSAGEM No 260/2002 

- A Mensagem no 260/2002, que contém o Projeto de Lei no 
1.934/2002, foi publicada na edição de 12/1/2002. 

MENSAGEM N° 261 /2002 
-A Mensagem no 261 /2002, que contém o Veto Parcial à Proposição 

de Lei no 15.048, foi publicada na edição de 12/1/2002. 
MENSAGEM N° 262/2002 

- A Mensagem no 262/2002, que contém o Projeto de Lei no 
1.935/2002, foi publicada na edição de 10/1/2002. 

MENSAGEM No 263/2002 
- A Mensagem n° 263/2002, que contém o Veto Total à Proposição 

de Lei n° 15.024, foi publicada na edição de 12/1/2002. 
MENSAGEM N° 264/2002 

- A Mensagem n° 264/2002, que contém o Veto Total à Proposição 
de Lei n° 15.026, foi publicada na edição de 12/1/2002. 

MENSAGEM N° 265/2002 
- A Mensagem no 265/2002, que contém o Projeto de Lei 

Complementar n° 50/2002, foi publicada na edição de 10/ 1/2002. 
MENSAGEM N° 266/2002 

- A Mensagem no 266/2002, que contém o Veto Total à Proposição 
de Lei no 15.042, foi publicada na edição de 19/ 1/2002. 

MENSAGEM N° 267/2002 
- A Mensagem no 267/2002, que contém o Veto Total à Proposição 

de Lei no 15.050, foi publicada na edição de 19/1/2002. 
MENSAGEM No 268/2002 
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- A Mensagem no 268/2002, que contém o Projeto de Lei no 
1 .936/2002, foi publicada na edição de 19/1/2002. 

MENSAGEM N° 269/2002 

25 

- A Mensagem n° 269/2002, que contém o Projeto de Lei n° 
1.937/2002, foi publicada na edição de 26/1/2002. 

MENSAGEM N° 270/2002 
- A Mensagem no 270/2002, que contém o Veto Total à Proposição 

de Lei no 15.063, foi publicada na edição de 26/1/2002. 
MENSAGEM N° 271 /2002 

-A Mensagem n° 271 /2002, que contém o Veto Parcial à Proposição 
de Lei no 15.061 , foi publicada na edição de 26/1/2002. 

MENSAGEM N° 272/2002 
- A Mensagem n° 272/2002, que contém o Veto Parcial à Proposição 

de Lei n° 15.051 , foi publicada na edição de 26/1/2002. 
MENSAGEM N° 273/2002 

- A Mensagem n° 273/2002, que contém o Veto Parcial à Proposição 
de Lei no 15.052, foi publicada na edição de 26/1/2002. 

MENSAGEM N° 274/2002 
-A Mensagem no 274/2002, que contém o Veto Parcial à Proposição 

de Lei no 15.055, foi publicada na edição de 26/1/2002. 
MENSAGEM N° 275/2002 

- A Mensagem no 275/2002, que contém o Veto Total à Proposição 
de Lei n° 15.058, foi publicada na edição de 26/1/2002. 

MENSAGEM N° 276/2002 
- A Mensagem n° 276/2002, que contém o Projeto de Lei no 

1.938/2002, foi publicada na edição de 9/2/2002. 
"MENSAGEM N° 277/2002* 

Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e 

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de 
lei , que dispõe sobre a efetivação do desmembramento patrimonial do 
Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 
de que trata o artigo 1 01 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado, e dá outras providências. 

A norma introduzida ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias pela Emenda n° 39 à Constituição do Estado impôs essa 
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formalidade, sendo certo, no entanto, que o desmembramento 
financeiro e orçamentário já se efetivou em razão das Leis do 
Orçamento Anual, consignando o Corpo de Bombeiros Militar como 
unidade distinta, a partir do exercício de 2000, restando o relativo aos 
bens patrimoniais, o que ora se propõe. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu 
elevado apreço e especial consideração. 

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

PROJETO DE LEI W 1 .939/2002 
Dispõe sobre a efetivação do desmembramento patrimonial do 

Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais, de que trata o artigo 101 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, e dá outras 
providências. 

Art. 1 o - Ficam transferidos ao Corpo de Bombeiros Militar os bens 
móveis e imóveis, os equipamentos e o material em geral de uso 
próprio na atividade de bombeiro militar, que, até a data de 
promulgação da Emenda à Constituição no 39, de 2 de junho de 1999, 
encontravam-se sob a responsabilidade patrimonial das Unidades de 
Bombeiros. 

§ 1° - Os bens imóveis de uso comum da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar terão seu desmembramento tratado em 
instrumento próprio, ficando as despesas a cargo de cada instituição. 

§ 2° - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de 
vigência desta lei , os dirigentes das instituições encaminharão ao 
Governador do Estado proposta de decreto contendo o levantamento 
patrimonial e o relatório da conclusão do processo de 
desmembramento a que se refere o artigo 1 01 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 

Art. 2° - A Polícia Militar assegurará a freqüência de integrantes do 
Corpo de Bombeiros Militar aos cursos de Especialização em Gestão 
Estratégica de Segurança Pública, Especialização em Segurança 
Pública, Formação de Oficiais e Atualização em Segurança Pública, 
devendo o número de vagas ser estabelecido de comum acordo entre 
as instituições. 

Parágrafo único - A participação nos cursos e os custos dela 
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decorrentes serão objeto de convênio celebrado pelas instituições. 

Art . 3° - A assistência judiciária e social ao integrante do Corpo de 
Bombeiros Militar será prestada pelo Centro de Promoção Social da 
Polícia Militar, nos termos de convênio. 

Art . 4° - O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar passa 
a integrar. como membro nato, o Conselho Administrativo do Instituto 
de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM -, a que se refere o artigo 6° da Lei no 11.406, de 28 de janeiro 
de 1994. 

Art. 5° - O Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, observadas as 
normas internas da instituição, atenderá também aos integrantes do 
Corpo de Bombeiros Militar. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Jacson Campomizzi , Procurador-Geral de Justiça Adjunto do 
Estado, solicitando o envio do processo legislativo referente à Emenda 
à Constituição n° 45, de 27/12/2000. 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário do Planejamento, 
encaminhando cópias da mensagem de Governo à Assembléia 
Legislativa, para serem distribuídas aos Deputados. 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança 
Pública, prestando informações solicitadas por meio do Requerimento 
no 2.964/2001 , da Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo, encaminhando, 
em atenção ao Requerimento n° 2.446/2001 , da Comissão de Política 
Agropecuária, cópia da informação prestada pelo Secretário da 
Fazenda. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo (4) , 
encaminhando cópias de documentos referentes aos Projetos de Lei 
n°s 571 /99, 1.557, 1.622 e 1.717/2001 . (- Anexem-se os documentos 
aos respectivos projetos.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, 
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encaminhando os demonstrativos contábeis da administração direta 
e indireta e dos fundos estaduais referentes a dezembro de 2001. (-À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, em 
atenção ao Requerimento no 2.514/2001 , da Comissão de 
Fiscalização Financeira, informando que o Estado se dispôs a 
participar do entendimento para quitação de dívidas de 
responsabilidade do DER-MG junto a empresas de obras e serviços 
de engenharia e prestando esclarecimentos a respeito. 

Do Sr. Joel Fregúglia Guedes, Presidente da Câmara Municipal de 
Goianá, dando ciência à Casa da nova composição da Mesa dessa 
Câmara Municipal. 

Do Sr. Almir G. Lima, Presidente da Câmara Municipal de Salto da 
Divisa, solicitando o empenho da Casa na solução dos problemas 
viários que atormentam os moradores do vale do Jequitinhonha. (- À 
Comissão de Transporte.) 

Da Sra. Gracinha Barbosa, Presidente da Câmara Municipal de 
Ribeirão das Neves, encaminhando cop1a do despacho do 
Desembargador Brandão Teixeira, nomeado relator do agravo contra 
o Ministério Público da Comarca de Ribeirão das Neves, referente ao 
caso. (-À CPI do Sistema Prisional.) 

Do Sr. Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara 
Municipal de Pedro Leopoldo, encaminhando cópia do "Informe 
Financei ro do Mês de Dezembro de 2001". (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Dos Srs. José Maria do Couto e Otacílo Pereira Neto, Presidentes 
das Câmaras Municipais de Extrema e de Bandeira, respectivamente, 
dando ciência à Casa da nova composição das Mesas dessas 
Câmaras Municipais. 

Do Sr. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG, informando, 
em atenção ao Requerimento no 2.687/2001, do Deputado Carlos 
Pimenta, que esse Instituto fornece medicamentos gratuitos somente 
ao paciente carente e que o benefício será estendido ao interior do 
Estado. 

Do Sr. Carlos Renato de Azevedo Ferreira, Presidente da Academia 
Paulista de Magistrados, encaminhando exemplares do CD-ROM 
"Direito Ambiental" e do vol. I da "Revista da Academia Paulista de 
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Magistrados". (- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Reinaldo Xavier Guimarães, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Curvelo, encaminhando esclarecimentos com relação ao 
destino de veículo cedido pelo Estado à Associação Comunitária de 
Estiva, desse município. 

Do Sr. Petrônio Calmon Filho, Presidente da Comissão de Anistia do 
Ministério da Justiça, solicitando, em vista de requerimento de anistia 
formulado pelo Sr. Geraldo Francisco da Cunha, sejam remetidas a 
esse órgão as informações constantes em microfilmes dos arquivos 
do extinto DOPS, hoje sob a guarda do Arquivo Público Mineiro. 

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário-Geral da 
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. encaminhando pedido de 
informação acerca do Procedimento Licitatório no 02/2001 , da COMIG. 

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do 
Fundo Nacional de Assistência Social (2), encaminhando cópias de 
planilhas que contêm informação sobre a transferência de recursos 
para Fundos Municipais de Assistência Social do Estado. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Mônica de Siqueira Dutra, Assessora do Ministro da Justiça, 
em atenção ao Requerimento n° 2 .908/2001, da Deputada Elaine 
Matozinhos, encaminhando cópia do Ofício no 143, da Defensoria 
Pública da União, que presta esclarecimentos sobre o assunto objeto 
do referido requerimento . 

Do Sr. Orlando Antunes de Oliveira, Presidente da ADEPOLC-MG , 
encaminhando manifesto da ADEPOLC-MG e do SINDEPO-MG a 
favor da legalização do jogo do bicho. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Caixa 
Econômica Federal (2) , dando ciência à Casa da liberação de 
recursos financeiros destinados ao Estado de Minas Gerais e à 
COPASA-MG. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo (2) , dando ciência à Casa 
da liberação de recursos referentes aos convênios com a Agência de 
Desenvolvimento Sustentável do Brasil Central e com a Prefeitura 
Municipal de Gurinhatã. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Gizelda Costa da Silva Simonini , Diretora Pró-Tempere do 
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Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, 
encaminhando cópia de documento aprovado no 111 Encontro dos 
Professores de História de Uberlândia. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Claudomiro Cândido Cupertino Filho, Chefe de Gabinete da 
Prefeitura Municipal de Matozinhos, comunicando a posse da Prefeita 
e do Vice-Prefeito desse município. 

Da Sra. Eliane Fernandes da Silva, Diretoria do Fundo Nacional do 
Meio Ambiente, comunicando a celebração do Convênio no 52/2001 , 
com a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais. (- À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Kenneth Albernaz Barbosa, Gerente de Comunicação Social 
do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI -, 
comunicando a composição da nova diretoria executiva desse órgão. 

Da Sra. Vera Monteiro de Castro Amaral, Assessora de 
Comunicação e Qualidade da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 
informando sobre o início do processo de implantação da reforma 
administrativa no município. 

Do Sr. José Maria de Magalhães Sobrinho, Presidente da 
Associação Mineira de Ostomizados- AMÓS -, comunicando a eleição 
da nova diretoria dessa entidade. 

Dos Srs. José Mário Motta e Maria Mayre Maciel Motta, desta 
Capital, lamentando a morte do Promotor Francisco José Lins do 
Rego e dando sugestão de homenagem "post-mortem" a servidores. 

Da Padaria Aroma & Delikatessen Ltda., encaminhando cópias dos 
documentos solicitados pela CPI do Preço do Leite. (-À CPI do Preço 
do Leite.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. José Agripino, Senador, acusando o recebimento do 

Requerimento no 2.905/2001, da Comissão de Educação. 
CARTÕES 

Dos Srs. Plínio Periles dos Santos e Marial Cândido Murta, 
Presidentes das Câmaras Municipais de Paraisópolis e Cambuquira, 
respectivamente, comunicando a eleição das Mesas Diretoras das 
mencionadas Câmaras para o exercício de 2002. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite- Sr. Presidente, gostaria de manifestar meu 

pesar pelo passamento de uma assessora da Assembléia Legislativa, 
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a Ora. Maria lgnez Abijaudi , que nos assessorou quando fomos 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos. Lamentavelmente, 
ainda jovem, perdeu sua vida, e gostaríamos de deixar nosso 
testemunho de seu trabalho sempre atento na Comissão. 

Tive a oportunidade, junto ao Deputado Rogério Correia, de 
acompanhar o sepultamento, que contou também com a presença de 
vários assessores desta Casa. 

Manifestamos nossa tristeza pelo passamento de uma assessora 
tão dedicada e competente, estendendo nossos sentimentos a seus 
familiares e aos funcionários da Assembléia. Muito obrigado. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Mesa passa a 
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos 
para o Grande Expediente. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 81 /2002 
Dá nova redação ao art . 138 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 138 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 138 - O município pode constituir guardas municipais armadas 

para a proteção de seus bens, serviços e instalações, as quais 
integrarão suas ações às de outras polícias.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2002. 
João Pinto Ribeiro - Sebastião Navarro Vieira - Doutor Viana -

Márcio Kangussu - Agostinho Patrús - João Paulo - Eduardo Hermeto 
- Wanderley Ávila - Amilcar Martins - Paulo Pettersen - Sávio Souza 
Cruz - Eduardo Brandão - Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Aílton Vilela -
Ambrósio Pinto - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Maria Olívia 
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Jorge Eduardo de Oliveira - Chico 
Rafael- lvair Nogueira- Luiz Fernando Faria - Mauri Torres. 

Justificação: A proposta de emenda à Constituição ora apresentada 

.....____---0-------' 



visa a possibilitar aos mun1c1p1os a implantação de suas guardas 
municipais armadas, tornando-se mais uma força de combate à 
criminalidade, principalmente no aspecto preventivo. Temos como 
exemplo o Rio de Janeiro, que a implantou desde 1997, através da Lei 
n° 2.696. 

Devemos salientar que será necessário um treinamento específico 
da corporação e a devida habilitação para portar armas, visto que os 
guardas-municipais enfrentam muitas situações perigosas de infração 
à lei , necessitando de armamento adequado para a eficácia em suas 
ações. 

Portanto, a guarda municipal pode se unir às outras polícias para 
que sejam concluídas as operações, de acordo com as competências 
constitucionais. 

Certo de que esta emenda contribuirá para a diminuição dos índices 
de criminalidade em nosso Estado, solicito o apoio dos nobres pares à 
sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 51 /2002 
Institui a Região Metropolitana de Montes Claros, dispõe sobre sua 

organização e funções e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana de Montes 

Claros 
Art. 1 o - Fica instituída a Região Metropolitana de Montes Claros, 

integrada pelos Municípios de Montes Claros, São João da Ponte, 
Capitão Enéas, Francisco Sá, Juramento, Bocaiúva, Engenheiro 
Navarro, Claro dos Poções, São João da Lagoa, Coração de Jesus e 
Mirabela. 

Parágrafo único - Os distritos que vierem a se emancipar por 
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana 
de Montes Claros também passarão a integrá-la. 

Capítulo 11 
Da Região Metropolitana de Montes Claros 

Seção I 
Das Funções Públicas de Interesse Comum 
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Art. 2° - No planejamento, na organização e na execução das 

funções públicas de interesse comum , as ações dos órgãos e a 
gestão da Região Metropolitana de Montes Claros abrangerão 
serviços e instrumentos que repercutam além do âmbito municipal e 
provoquem impacto no ambiente metropolitano, notadamente: 

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

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

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

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

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

utilização do espaço metropolitano sem confl itos e sem prejuízos à 
proteção do meio ambiente; 

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

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

santuários ecológicos; 
d) o incentivo aos maciços florestais na região, com vista ao 

suprimento de matéria-prima para o pólo moveleiro e à contribuição 
para o processo de seqüestro de CO; 

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

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

afetado por medidas de proteção dos aqüíferos; 
c) a integração e o uso de maneira técnica e racional dos recursos 

hídricos da bacia do rio Verde Grande, com vistas à agricultura 
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irrigada; 

VIl -na cartografia e informações básicas, o mapeamento da Região 
Metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções públicas de 
interesse comum; 

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

IX - na criação de central de abastecimento para a região, precedida 
de avaliação do potencial produtivo de cada município, e no 
direcionamento da produção programada de horticultura com vista ao 
abastecimento metropolitano; 

X - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico: 
a) o incentivo à instalação de empresas na região; 
b) o incentivo às pequenas e médias empresas; 
c) o incentivo e o estabelecimento de linhas comuns pertinentes ao 

fortalecimento do cooperativismo na região; 
d) a adoção de políticas setoriais de geração de renda e empregos; 
e) a integração com as demais esferas governamentais; 
f) a integração da região nos planos estaduais e nacionais de 

desenvolvimento; 
g) o incentivo ao desenvolvimento agropecuário e o aprimoramento 

das cadeias do agronegócio processadas na região ; 
h) a promoção de gestões nas esferas estadual e federal para a 

definitiva integração da Região Metropolitana de Montes Claros com a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de assegurar, 
entre outros benefícios, a melhoria das telecomunicações, bem como 
a reestruturação e a ampliação da malha rodoferroviária da região 
ligada ao transporte intermodal, melhorando, como conseqüência, o 
suprimento de matéria-prima e o escoamento da produção; 

XI - o planejamento, de maneira integrada e racional , de recursos 
disponíveis para o turismo na área de convergência metropolitana; 

XII -o fortalecimento da rede de ensino básico e superior da região, 
com a adoção de medidas que visem a: 

a) ampliação dos cursos regulares ou técnicos voltados para as 
necessidades da região; 

b) desenvolvimento do ensino profissionalizante de interesse dos 
três segmentos econômicos estabelecidos na área metropolitana; 

XIII - a definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde 
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baseada na prevenção, no aparelhamento da rede básica, na 
integração das redes pública e privada e na racionalização dos 
recursos físicos e humanos à disposição da saúde; 

XIV - o aumento da eficácia dos estabelecimentos da região 
metropolitana, para melhorar a potencialidade e produtividade de 
instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e da estrutura 
aduaneira; 

XV - o fortalecimento do desenvolvimento de tecnópole dentro do 
conceito de "cluster". 

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

Seção 11 
Da Gestão 

Art. 3° - A gestão da Região Metropolitana de Montes Claros 
compete: 

I - à Assembléia Metropolitana, nos níveis regulamentar, financeiro e 
de controle; 

11 - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais vinculadas 
às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana, no 
nível do planejamento estratégico, operacional e de execução; 

111 - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
Metropolitano. 

Seção 111 
Da Assembléia Metropolitana 

Art. 4° - À Assembléia Metropolitana da Região de Montes Claros, 
órgão colegiado com poderes normativos e de gestão financeira dos 
recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Montes 
Claros, compete: 

I - exercer o poder normativo e regulamentar de integração do 
planejamento, da organização e da execução das funções públicas de 
interesse comum ; 

11 - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos 
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e das entidades 
metropolitanas; 

111 - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, do qual farão 
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parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento 
socioeconômico metropolitano, bem como os programas e projetos a 
serem executados, com as modificações que se fizerem necessárias à 
sua correta implementação; 

IV - acompanhar e avaliar a execução do Plano Diretor 
Metropolitano em curto , médio e longo prazos; 

V - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na 
Região Metropolitana de Montes Claros, respeitadas as prioridades 
setoriais e espaciais explicitadas no Plano Diretor Metropolitano e em 
seus programas e projetos; 

VI - promover a compatibilização de recursos provenientes de fontes 
distintas de financiamento , destinados à implementação de projetos 
indicados no Plano Diretor Metropolitano; 

VIl- administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 
VIII - aprovar seu próprio orçamento anual , no que se refere aos 

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 
IX - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes 

orçamentárias da Região Metropolitana de Montes Claros; 
X - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços 

metropolitanos de interesse comum; 
XI - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios 

que não disponham de capacidade de planejamento próprio; 
XII - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios 

semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano; 

XIII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação da execução do 
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e 
projetos; 

XIV - estimular a participação da sociedade civil na definição dos 
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana de Montes 
Claros. 

Art. 5° - A Assembléia Metropolitana de Montes Claros é composta 
por: 

I - Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana 
de Montes Claros; 

11 - Vereadores das Câmaras dos municípios que compõem a 
Região Metropolitana de Montes Claros, na proporção de um 
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Vereador para cada cinqüenta mil habitantes ou fração; 

111 - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, por ela indicados; 

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, indicados 
pelo Governador do Estado; 

V - um representante do Poder Judiciário, devendo a escolha recair 
sobre Juiz de Direito titular de comarca pertencente à Região 
Metropolitana, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais; 

VI - quatro representantes do Colar Metropolitano de Montes Claros, 
eleitos por seus pares, sendo: 

a) dois Prefeitos; 
b) dois Vereadores. 
§ 1 o - Os Prefeitos a que se refere o inciso I deste artigo indicarão 

um suplente, a ser escolhido entre os Secretários Municipais dos 
respectivos municípios. 

§ 2° - Os membros da Assembléia Metropolitana a que se referem 
os incisos 11 a VI deste artigo terão um suplente, escolhido da mesma 
forma que os titulares, para atuar em caso de impedimento destes. 

§ 3° - O mandato dos membros da Assembléia será de dois anos, 
permitida uma recondução para igual período, ressalvado o disposto 
no§ 4°. 

§ 4°- A duração do mandato dos Prefeitos corresponderá à de seus 
mandatos eletivos. 

§ 5° - A participação na Assembléia Metropolitana de Montes Claros 
é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. 

Seção IV 
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

Art. 6° - Compete ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social da Região Metropolitana de Montes Claros: 

I - planejar, elaborar e submeter à apreciação da Assembléia 
Metropolitana de Montes Claros os projetos integrados de 
desenvolvimento econômico e social; 

11 - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de 
interesse da Região Metropolitana de Montes Claros; 

111 - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem 
discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana; 
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IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o 

objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na 
busca de soluções para os problemas da Região Metropolitana de 
Montes Claros. 

Art. 7° - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de 
caráter consultivo, terá a seguinte composição: 

I - representantes dos Conselhos Municipais; 
11 - representantes das empresas da região; 
111 - representantes das demais entidades associativas. 
Parágrafo único - A função de membro do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social será considerada de interesse 
público relevante e não será remunerada. 

Art. 8° A Assembléia Metropolitana de Montes Claros 
regulamentará os critérios de escolha dos membros do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana de 
Montes Claros, de acordo com o seu regimento interno. 

Seção V 
Do Colar Metropolitano 

Art. go - Os municípios do entorno da Região Metropolitana de 
Montes Claros atingidos pelo processo de metropolização constituirão 
o Colar Metropolitano e integrarão o planejamento, a organização e a 
execução das funções públicas de interesse comum. 

Art. 1 o - A integração, para efeito de planejamento, organização e 
execução de funções públicas de interesse comum, dos municípios 
que compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da 
Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de Montes Claros, 
assegurada a participação do município diretamente envolvido no 
processo de decisão. 

Capítulo 111 
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Montes Claros-

FUNMOC 
Art. 11 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano 

de Montes Claros- FUNMOC -, destinado a apoiar os municípios da 
Região Metropolitana na elaboração e implantação de projetos de 
desenvolvimento institucional e de planejamento integrado do 
desenvolvimento socioeconômico e industrial e na execução de 
projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao 
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desenvolvimento auto-sustentável da região. 

Art. 12 - São recursos do FUNMOC: 
I - as dotações orçamentárias; 
11 - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados que lhe 

forem destinados; 
111 - os provenientes de empréstimos e operações de crédito internas 

e externas destinadas à implementação de programas e projetos de 
interesse comum da Região Metropolitana de Montes Claros; 

IV - a incorporação ao Fundo dos retornos das operações de crédito 
relativos a principal e encargos; 

V - as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos; 
VI -outros recursos. 
Art. 13 - Poderão ser beneficiários dos recursos do FUNMOC, 

exclusivamente, as Prefeituras e os órgãos públicos da administração 
direta e indireta dos municípios integrantes da Região Metropolitana 
de Montes Claros e dos municípios do Colar Metropolitano. 

Parágrafo único - É vedado ao FUNMOC realizar operação de 
crédito , nos termos do art. 35 da Lei Complementar Federal n° 101 , de 
4 de maio de 2000. 

Art. 14 - O FUNMOC, de duração indeterminada, tem como unidade 
gestora a Assembléia Metropolitana e como agente financeiro , 
instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela Assembléia 
Metropolitana. 

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a remuneração 
pelos serviços prestados. 

Art. 15 - São condições para a obtenção de financiamento ou de 
repasse de recursos do FUNMOC: 

I - a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou 
programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com 
as normas do Plano Diretor Metropolitano; 

11 - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 1 0°o (dez por 
cento) do valor do projeto ou programa pelo município, órgão ou 
entidade estadual ou municipal ou entidade não governamental 
beneficiários do projeto ou programa. 

Art. 16 - A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo 
FUNMOC será comprovada na forma definida em regulamento pela 
Assembléia Metropolitana. 
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Art. 17 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNMOC 

obedecerão ao disposto na Lei Federal no 4 .320, de 17 de março de 
1964, ou em outra que vier a substituí-la. bem como às normas gerais 
e específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 18 - Aplicam-se ao FUNMOC, no que couber, as normas da Lei 
Complementar no 27. de 18 de janeiro de 1993. 

Art. 19 - As despesas do FUNMOC correrão à conta de dotação 
orçamentária própria. 

Capítulo IV 
Das Disposições Gerais 

Art. 20 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana de 
Montes Claros as regras contidas nos arts. 1 o a 6° da Lei 
Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 1993. 

Art. 21 - Esta lei complementar em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2002. 
Elbe Brandão 
Justificação: O projeto apresentado tem por objetivo instituir a 

Região Metropolitana de Montes Claros, em conformidade com os 
arts. 41 e seguintes da Constituição Estadual , e a Lei Complementar 
n° 26, de 14/ 1/93. 

A Região Metropolitana de Montes Claros será composta por seus 
municípios limítrofes, com o intuito de desenvolver a região de forma 
planejada e homogênea, "contribuindo para a redução das 
desigualdades regionais, mediante execução articulada de planos, 
programas e projetos regionais e setorias dirigidos ao 
desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo 
geoeconômico e social" (art. 41 . 11 , Constituição Estadual). 

O Norte de Minas, emergente e em crescente desenvolvimento, 
necessita dessa região metropolitana para que haja realmente uma 
gestão dos interesses comuns, como, por exemplo, transporte 
intermunicipal, segurança pública, saneamento básico, uso do solo, 
preservação e proteção do meio ambiente, habitação, entre outros, de 
forma equilibrada, viabilizando, assim, um crescimento homogêneo. 

Isso posto, espero que meus pares apóiem a proposta e que 
emendas sejam apresentadas para o seu melhor aproveitamento, 
para que possamos, assim , contribuir mais uma vez com o Norte de 
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Minas, que tanto necessita de incentivos e créditos. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos 
Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 190, de o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.940/2002 
Declara de utilidade pública o Centro de Agricultura Alternativa 

Vicente Nica- CAV -. com sede no Município de Turmalina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Agricultura 

Alternativa Vicente Nica- CAV -, com sede no Município de Turmalina. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: O Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica possui 

como objetivo primordial fortalecer e organizar os pequenos 
agricultores. Assim, presta-lhes assessoria, de maneira que possam 
identificar e buscar soluções para os problemas decorrentes da 
produção e comercialização de seus produtos. 

Tem como escopo, também, a formação de recursos humanos. 
buscando integrar as pessoas no mercado de trabalho, além de 
melhorar e valorizar as condições de vida dos pequenos agricultores, 
respeitando sua cultura e seu meio ambiente. 

Pudemos constatar, ainda, com base na Lei no 12.972, de 27/7/98, 
que a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres 
colegas ao título declaratório proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.941 /2002 
Institui o Programa e o Fundo de Desenvolvimento das Áreas 

Integradas das regiões do Triângulo e Alto Paranaíba e dá outras 
providências- Pró-Triângulo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa de Desenvolvimento de Áreas 

Integradas do Triângulo e Alto Paranaíba, com o objetivo de promover 
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o desenvolvimento harmônico de áreas selecionadas, através da 
ampliação e da melhoria da infra-estrutura econômica e social e da 
dinamização das atividades produtivas das áreas incluídas no 
Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Triângulo e 
Alto Paranaíba - Polocentroeste e representar a região no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro - Oeste - FCO. 

Art. 2° - Fica instituído o Fundo Regional de Investimentos para o 
desenvolvimento de Áreas Integradas do Triângulo e Alto Paranaíba, 
que será dotado dos seguintes recursos: 
I- recursos orçados pelo Tesouro do Estado de Minas Gerais; 
11 - doações e legados; 
111 - contribuições de empresas interessadas em participar do 

programa, que poderão, para isso, deduzir do saldo devedor do ICMS 
e do ISS, desde que tenham a aprovação expressa das Secretarias da 
Fazenda Estadual e Municipal. 

Art. 3° - O Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do 
Triângulo e Alto Paranaíba visa: 

I - ao fortalecimento da infra-estrutura econômica e social , 
compreendendo: 

a- energia; 
b - transporte ; 
c - urbanização e saneamento básico; 
d - telecomunicações; 
11 à dinamização das atividades produtivas regionais , 

especialmente quanto; 
a - ao aperfeiçoamento e à expansão dos serviços de crédito rural e 

assistência técnica; 
b - introdução de novas tecnologias na agroindústria e na 

agropecuária; 
c - à organização da comercialização e do abastecimento; 
d - ao fortalecimento da agricultura familiar e do cooperativismo; 
e - na defesa do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente e 

da cultura regional ; 
f - no fortalecimento do turismo em todas as suas formas; 
111 -ao desenvolvimento regional , à ampliação das oportunidades de 

emprego e ao incremento de renda. 
Art. 4° - O Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do 
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Triângulo e Alto Paranaíba será coordenado por um Conselho 
Diretor e seus respectivos projetos supervisionados pela Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral. 

Art. 5° - Compõem o Conselho Diretor, como membros natos: 
I - o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, 

na qualidade de Presidente; 
11 -o Secretário de Estado da Agricultura; 
111 -o Secretário de Estado da Educação; 
IV- o Secretário de Estado da Saúde; 
V - o Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado de Minas Gerais - DER-MG -; 
VI - o Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais -

CEMIG -; 
VIl - o Diretor-Geral do Departamento de Águas e Energia; 
VIII - representante do ITER; 
IX- o Diretor do BDMG; 
X - o Secretário de Estado de Indústria e Comércio; 
XI -o Secretário de Estado de Turismo; 
XII - seis representantes das associações de Prefeituras das regiões 

do Triângulo e do Alto Paranaíba, por elas escolhidos. 
Art. 6° - Compete ao Conselho Diretor: 
I - estabelecer as diretrizes gerais do Programa, definindo 

estratégias e determinando a escala de prioridades; 
11 - promover a ação articulada entre as diversas entidades 

participantes; 
111 - responder pela observância do cumprimento dos objetivos e das 

metas estabelecidas no Programa; 
IV - aprovar os planos operativos anuais de cada projeto, bem como 

outros procedimentos administrativos para melhor operacionalização 
do Programa; 

V - apreciar e encaminhar aos organismos de financiamento de 
projetos os documentos de programação econõmico-financeira e os 
relatórios de acompanhamento; 

VI - exercer outras atribuições correlatas. 
Art. 7° - Compete à Unidade Técnica do Programa: 
I - supervisionar a execução das atividades a serem desenvolvidas 

pelas entidades participantes; 
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11 - proceder, periodicamente, à avaliação econômico-social dos 
projetos em desenvolvimento; 

111 - elaborar anualmente, no mês de agosto, em articulação com 
todas as instituições envolvidas, os planos operativos dos projetos 
para o exercício seguinte, encaminhando-os ao Conselho Diretor para 
aprovação; 

IV - elaborar documentos de programação econômico - financeira e 
relatórios de acompanhamento e avaliação das atividades 
executadas; 

V - sugerir ao Conselho Diretor procedimentos administrativos para 
melhor operacionalização dos projetos; 

VI - desempenhar outras atividades correlatas, por delegação do 
Conselho Diretor. 

Art. 7° - A responsabilidade pela execução das atividades do 
Programa, por parte das entidades participantes será definida em 
convênios interinstitucionais. 

Art. 8° - O Estado regulamentará o Programa no prazo de sessenta 
dias. 

Art. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 0° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: O art. 51 da Constituição Estadual prevê a instituição 

de organismos para garantir a articulação de políticas públicas 
regionais. O Estado já tem política regional para a região Norte, a qual 
tem funcionado muito bem , garantindo uma política de investimentos e 
de articulação interinstitucional. 

Tendo em vista a geração de recursos para o desenvolvimento 
regional , a Constituição Estadual prevê também, em seu art. 180, 
inciso I, "a concessão de incentivo fiscal destinado a promover o 
equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes 
regiões do Estado". Desta forma, este projeto cria as cond ições para 
que o Triângulo e o Alto Paranaíba sejam reconhecidos pelo seu 
potencial e lhes dá condições de incentivo ao seu desenvolvimento 
compatíveis com a situação geográfica, cultural da região , 
principalmente tendo em vista o seu potencial econom1co e 
permanente contribuição para o desenvolvimento de Minas Gerais . 
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Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação deste 
projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos 
Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.942/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Social pela Vida- AASV -, 

com sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Social pela 

Vida- AASV -, com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de janeiro de 2002. 
Agostinho Silveira 
Justificação: A Associação Social pela Vida é uma instituição civil de 

direito privado, filantrópica e sem fins lucrativos, composta por 
pessoas de reconhecida idoneidade moral. Trata-se de entidade que 
não remunera os membros de sua diretoria. 

Considerando-se a relevância dos serviços filantrópicos prestados à 
comunidade local pela Associação e por esta apresentar os requisitos 
pelos quais pode ser declarada de utilidade pública, espero contar 
com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.943/2002 
Declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Assistência 

Sócio-Cultural - COMASC - , com sede no Município de Onça de 
Pitangui. 

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

Assistência Sócio-Cultural - COMASC -, com sede no Município de 
Onça de Pitangui. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de de 2001 . 
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Antônio Júlio 
Justificação: O Conselho Municipal de Assistência Sócio-Cultural -

COMASC - encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de 
dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que 
concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas . 

Estando dentro dos requisitos legais para que seja declarada sua 
utilidade pública estadual , conto com o apoio dos ilustres colegas 
parlamentares. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .944/2002 
Concede novo prazo para o cumprimento do disposto do parágrafo 

único da Lei n° 11.612, de 19 de setembro de 1994, que autoriza o 
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Estrela do lndaiá. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica concedido o prazo de cinco anos, a contar da data de 

publicação desta lei , para cumprimento do disposto no parágrafo único 
do art. 1° da Lei n° 11 .612, de 19 de setembro de 1994. 

Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Antônio Júlio 
Justificação: A Lei n° 11 .612, de 19 de setembro de 1994, autoriza o 

Poder Executivo a doar ao Município de Estrela do lndaiá imóvel 
constituído de terreno com área total de 2.573m2 , para que nele se 
construa uma quadra poliesportiva . O prazo concedido não foi 
suficiente para que o município tomasse as medidas necessárias à 
efetivação do encargo previsto na lei. Por tratar-se de obra de grande 
interesse da comunidade, nada mais justo que prorrogar o prazo 
previsto, para que se possa construir a quadra. 

Feitas essas considerações, esperamos contar com o apoio dos 
nobres pares desta Casa à aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1 .945/2002 
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Acrescenta o § 5° ao art. 1° da Lei no 13.694, de 1 o de setembro 

de 2000. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 o da Lei n° 13.694 fica acrescido do seguinte § 5°: 
"Art. 1 o - ... .. 
§ 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.". 

Sala das Reuniões, 22 de janeiro de 2002. 
Doutor Viana 
Justificação: A Lei no 13.694, de 1° de setembro de 2000, originária 

do Projeto de Lei no 40/99, de minha autoria, já está sendo aplicada, 
com uma aceitação por parte da maioria dos servidores. 

O Governador Itamar Franco, cumprindo uma promessa de 
campanha, restaurou os vencimentos dos ex-servidores da 
MinasCaixa. 

Entretanto, esse direito, apesar de instituído pela Lei n° 1 0.4 70, já foi 
tirado uma vez pelo Governo anterior, pelo simples fato de ser 
denominado "vantagem pessoal". 

O valor apurado faz parte dos vencimentos dos servidores. é um 
direito que eles tinham ao ser absorvidos. 

O termo "vantagem pessoal" parece referir-se a uma situação de 
privilégio, e não a um direito instituído por lei. 

Assim sendo, apresento este projeto, para retirar do contracheque o 
nome "vantagem pessoal", modificando para o que é justo -
"vencimento básico complementar". 

Esta simples modificação trará segurança ao servidor, pois ele não 
está recebendo nenhuma vantagem, e sim recuperando vencimentos 
reais. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e de 
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .946/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente dos 

Comissários de Menores e de Assistência aos Menores Carentes da 
Comarca de Mantena - ASBECOM -, com sede no Município de 
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Mantena. 

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

Beneficente dos Comissários de Menores e de Assistência aos 
Menores Carentes da Comarca de Mantena- ASBECOM -, com sede 
no Município de Mantena. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as diposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2001 . 
Ermano Batista 
Justificação: A Associação Beneficente dos Comissários de Menores 

e de Assistência aos Menores Carentes da Comarca de Mantena -
ASBECOM -, com sede na cidade de Mantena, foi fundada em 
13/ 11 /88. 

Trata-se de entidade sem fins lucrativos, dedicada ao atendimento 
dos menores e de suas famílias, que muito vem contribuindo para a 
promoção de seus associados, prestando-lhes assistência. 

Sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que se dedicam, em 
alguns casos, em tempo integral para melhorar as condições 
socioeconômicas dos associados, por saberem que esse é o único 
caminho para o desenvolvimento do nosso País. 

Por essas razões, espero que meus pares aprovem a proposição 
ora apresentada. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.066/2002, do Deputado Aílton Vilela, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Jesuânia pelo transcurso de seu 53° aniversário de 
emancipação político-administrativa. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 3.067/2002, da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, 
solicitando seja formulado apelo à Procuradoria da República em 
Minas Gerais com vistas a que solicite ao Departamento Nacional de 
Produção Mineral que envie a esta Casa o relatório da última inspeção 
feita no Parque das Águas de São Lourenço. 
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N° 3.068/2002, da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, 

solicitando seja formulado apelo aos Deputados Federais e aos 
Senadores por Minas Gerais com vistas a obter prioridade do Governo 
Federal para liberação de recursos do PRODETUR Sudeste para o 
Sul de Minas. 

N° 3.069/2002, da Comissão Especial da Prostituição Infantil , 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública 
com vistas a serem reativados os trabalhos científicos da 
UNIMONTES sobre exploração sexual infantil. (- À Comissão de 
Direitos Humanos.) 

N° 3.070/2002, da Deputada Elbe Brandão, solicitando sejam 
realizadas gestões a fim de que o Poder Executivo se manifeste 
quanto ao déficit corrente de R$693.665.389,00, previsto no Projeto 
de Lei no 1.796/2001 , tendo em vista que as últimas anistias 
patrocinadas pelo Governo do Estado comprometeram a arrecadação 
deste ano. 

N° 3.071 /2002. da Deputada Elbe Brandão, solicitando sejam 
realizadas gestões a fim de que o Poder Executivo se manifeste 
quanto ao não-envio a esta Casa do demonstrativo da compatibilidade 
da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes 
do documento de que trata o inciso I do art. 4° do Projeto de Lei n° 
1.796/2001 . 

N° 3.072/2002, da Deputada Elbe Brandão, solicitando sejam 
realizadas gestões a fim de que o Poder Executivo se manifeste 
quanto ao não-envio a esta Casa do demonstrativo da margem de 
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, 
paralelamente ao encaminhamento do Projeto de Lei no 1.796/2001 . 

N° 3.073/2002, da Deputada Elbe Brandão, solicitando sejam 
realizadas gestões a fim de que o Poder Executivo se manifeste 
quanto ao não-envio a esta Casa do cronograma físico e financeiro 
das obras previstas para 2002, paralelamente ao encaminhamento do 
Projeto de Lei no 1.796/2001 . 

N° 3.074/2002, da Deputada Elbe Brandão, solicitando sejam 
realizadas gestões a fim de que o Poder Executivo se manifeste 
quanto ao não-envio a esta Casa do demonstrativo das obras 
paralisadas no Estado, identificando o estágio da obra, a data e o 
motivo da paralisação. o qual deveria ter acompanhado o Projeto de 
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Lei no 1.796/2001. 

No 3.075/2002, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja enviado 
ofício ao Governador do Estado, para que se manifeste em virtude de 
não haver sido enviada a esta Casa a memória de cálculo da receita 
proposta no Projeto de Lei n° 1. 796/2001. 

N° 3.076/2002, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja enviado 
ao Governador do Estado pedido de informações sobre como o 
Estado irá administrar a máquina pública contando com uma reserva 
de contingência de R$168.1 00.000,00. 

N° 3.077/2002, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja enviado 
ao Governador do Estado pedido de informações sobre como o 
Estado se adequará à Lei de Responsabilidade Fiscal , no tocante a 
despesas com pessoal , já que o Projeto de Lei n° 1.796/2001 prevê 
gastos acima do percentual permitido por aquela lei. 

N° 3.078/2002, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja enviado 
ao Governador do Estado pedido de informações sobre a parcela da 
receita prevista no Projeto de Lei no 1 .796/2001 , referente a 
compensação previdenciária à União e ressarcimento ao DER-MG, já 
que esse montante não é reconhecido pelo Governo Federal como 
crédito a favor do Estado. 

Do Deputado João Pinto Ribeiro , solicitando sejam incluídos no art . 
101 do Regimento Interno a Comissão de Segurança Pública e o 
combate ao crime organizado, à violência e ao narcotráfico. 

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando informações acerca 
dos procedimentos adotados por esta Assembléia para a guarda de 
documentos relativos aos seus atos. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Gil Pereira e outros, Rogério Correia e outros e Elaine Matozinhos e 
outras e da Comissão Especial da Prostituição Infantil. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Turismo e dos Deputados Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro Silva (3) , 
Marco Régis (4) , Wanderley Ávila e Geraldo Rezende. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Pinto Ribeiro. 
O Deputado João Pinto Ribeiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
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ocupo a tribuna para comunicar à Casa a apresentação de três 
proposições: uma emenda à Constituição, um projeto de lei e um 
requerimento encaminhado à Mesa, protocolado no início de fevereiro , 
todos ligados à questão da segurança pública. 

Nos últimos tempos, tanto no Brasil quanto em Minas, 
particularmente em Belo Horizonte, temos assistido ao avanço da 
criminalidade e dos problemas de segurança. É preciso que nós, 
representantes do povo, demos nossa quota de contribuição no 
sentido de fazer avaliações e estimular ações para diminuir a 
criminalidade no País. 

Durante muitos anos. trabalhei na segurança pública de Minas 
Gerais. Comecei como guarda civil e, posteriormente, como detetive. 
Tive a oportunidade de participar do dia-a-dia do policiamento 
ostensivo de Belo Horizonte. Percebo que agora é o momento de nos 
unirmos para tentar minimizar tantos problemas relativos à segurança 
das pessoas, notadamente nas grandes cidades de Minas Gerais. 
Encaminho à Mesa um requerimento protocolado no dia 1°/2/2002. (-
Lê:) "Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, o Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , na 
forma regimental , seja formulado pela Mesa um projeto de resolução, 
encarecendo-lhe a premente necessidade da inclusão, no art. 101 do 
Regimento Interno, de uma comissão permanente de segurança 
pública, combate ao crime organizado, violência e narcotráfico. 

Justificação: A implantação de uma comissão permanente de 
segurança pública permitirá desenvolver políticas eficientes de auxílio 
ao Poder Executivo no combate à criminalidade e na organização das 
polícias. É premente a necessidade da efetiva participação do 
Legislativo nessa questão tão importante e de crescente inquietação 
do povo brasileiro. Quanto à iniciativa, é privativa da Mesa da 
Assembléia, conforme prevê o art. 66 da Constituição do Estado de 
Minas Gerais." 

Estamos apelando à direção da Casa para que tome providências a 
fim de se fazer essa resolução criando a Comissão de Segurança 
Pública. 

Estamos encaminhando à Mesa, também, uma proposta de emenda 
à Constituição permitindo que se armem as guardas municipais já 
existentes. Estamos acompanhando a existência dessas corporações 
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em vanos municípios do Estado. Creio que outras estejam nesse 
mesmo caminho, mas é preciso aparelhar essa guarda, para que 
possa contribuir, de uma forma mais eficaz, para a segurança. (-Lê:) 

- A Proposta de Emenda à Constituição n° 81 /2002, lida pelo 
Deputado João Pinto Ribeiro, foi publicada na edição de 21 /2/2002. 

- O Projeto de Lei N° 1.955/2002, lido pelo Deputado João Pinto 
Ribeiro, foi publicado na edição do dia 22/2/2002. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Deputado João Pinto 
Ribeiro, antes de mais nada. conte com este Deputado para, juntos, 
tentarmos aprovar essas iniciativas de V. Exa. Elas vêm num 
momento adequado, em que a sociedade brasileira vê, atônita e com 
muita expectativa, um aumento crescente no índice de criminalidade. 

Coincidentemente, ontem estava eu na região da Pampulha, numa 
reunião do Rotary Club Lagoa, a que fui convidado pelos meus 
companheiros do Rotary, para discutirmos sobre segurança pública. 
Acompanhou-me o companheiro Antônio Alves, que é Presidente de 
um dos Conselhos Municipais de Segurança Pública, um dos 
CONCEPTs da aa Cia. do 34° Batalhão. 

Discutimos questões específicas de segurança na região da 
Pampulha, que são as mais diversas, com os mais diversos 
complicadores. Por exemplo, sábado próximo teremos o jogo Cruzeiro 
x Atlético. Não tenham dúvida, isto tem ocorrido em todos os jogos no 
Mineirão: muitas pessoas estacionam os seus carros no Bairro 
Bandeirantes ou em bairros vizinhos, para fugirem, às vezes, de pagar 
algum tipo de estacionamento. e há um verdadeiro arrastão depois 
desses jogos. Esse é apenas um dado. Parabéns a V. Exa.! Não 
vamos resolver os problemas, mas cada um tem de dar a sua 
contribuição. E V. Exa., conhecedor do tema como é, vem dar a sua 
contribuição. O que nós, Deputados, podemos fazer em relação a este 
momento? V. Exa. nos vem indicar o caminho, portanto é nossa 
obrigação aprovar essas iniciativas. 

É importante que se diga que um dos ângulos dessa questão é a 
impunidade. Já não podemos conviver com a impunidade. O que foi o 
Programa de Tolerância Zero de Nova Iorque? Esse programa não 
pode ser aplicado aqui, porque lá tem punição e aqui campeia a 
impunidade. Receba o nosso apoio e o aplauso deste seu 
companheiro. Muito obrigado. 
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O Deputado João Pinto Ribeiro - Agradeço as palavras do 
Deputado Márcio Cunha, sempre atento aos problemas de Minas e de 
Belo Horizonte. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Quero, em nome da 
segurança pública de Minas Gerais, parabenizar V. Exa. pelas 
propostas que traz aqui. V. Exa. ocupa um lugar nesta Casa com 
muito orgulho e satisfação. Sei também que tem o mesmo orgulho de 
ser um policial civil mineiro. Isso, para nossa instituição, é também 
motivo de muita alegria. 

Quando chegamos a esta Casa, fizemos uma proposta para a 
criação de uma Comissão de Defesa Social. Seria uma comissão 
permanente, como a Comissão de Segurança Pública, proposta por V. 
Exa. Minha proposta não vingou. Tratar hoje da segurança pública 
dentro da Comissão de Direitos Humanos, na qual muitas vezes os 
interesses e as discussões são extremamente conflitantes, é muito 
difícil. Não podemos avançar. A Comissão de Direitos Humanos não é 
local para tratarmos de política de segurança pública, Polícia Militar, 
Polícia Civil , Polícia Federal. Enfim, não podemos tratar ali de toda a 
amplitude da segurança pública. Quero, neste momento, como 
Deputada que fez a proposta de criação de uma Comissão de Defesa 
Social, que lamentavelmente não vingou, dizer a V. Exa. que pode 
contar com meu apoio e, acredito, com o apoio da bancada do meu 
partido, o PSB, para que esse grande clamor da sociedade pela 
segurança pública seja atendido. Entendemos que é preciso uma 
comissão nesta Casa para resolver esses problemas da segurança. 
Estamos vendo o Presidente da República, o Congresso Nacional e o 
Ministro da Justiça mobilizando-se para atingir esse objetivo. Minas, 
que tem as melhores polícias do Brasil, não pode ficar parada. A 
Polfcia Militar e a Polícia Civil de Minas são vitrines para as demais 
polícias do Brasil e têm de ser tratadas por uma Comissão de 
Segurança Pública nesta Casa. Muito obrigada pelo aparte. 

O Deputado João Pinto Ribeiro - Agradeço suas palavras, Deputada 
Elaine Matozinhos. Creio que estamos na expectativa de um esforço, 
cada vez maior, das nossas polícias no sentido da inovação e ação de 
acordo com os novos tempos. Grande parte dos crimes e assaltos que 
ocorrem nesta cidade acontecem nos mesmos lugares e em horas 
idênticas. É preciso que a polícia continue trabalhando, lado a lado 
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com os Promotores. Vimos, nesse caso do assassinato do 
Promotor. quão eficientes foram as polícias. Deveriam estar juntas em 
todos os casos. Esperamos agilidade nos processos da área criminal , 
amenizando a situação, para que possam ser punidos os culpados. 
Não é possível que fiquem esperando tanto tempo por julgamento. 
Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Depuada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. dois 

assuntos trazem-me a esta tribuna hoje. O primeiro foi iniciado pelo 
Deputado João Pinto Ribeiro: Minas Gerais, assim como o Brasil. 
necessita de uma ação austera e cooperativa. É preciso que cada 
cidadão assuma sua responsabilidade. Janaúba, especificamente, tem 
vivido em pânico. Temos e precisamos ter um ajuste e uma 
diferenciação nas políticas públicas do Estado de Minas Gerais. 

Estamos chegando a um patamar cujo índice é quase o dobro do 
Estado, pois 80% dos crimes cometidos na cidade são praticados por 
menores com alto e baixo índices de periculosidade. Esses 
delinqüentes não podem ficar detidos, a fim de que recebam os 
cuidados necessários e sejam reintegrados à sociedade, porque a 
nossa cidade não tem infra-estrutura para tal. 

A Secretária Ângela Pace está desenvolvendo um brilhante trabalho. 
No entanto, é um plano piloto e precisamos de um trabalho em escala. 
No final do ano passado, o Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, Deputado Edson Rezende, pediu intervenção nacional nos 
sistemas carcerário e de segurança do Estado. Há mais de cinco 
meses, solicitamos à Secretaria de Administração que enviasse a esta 
Casa a relação dos imóveis pertencentes ao Estado que não estão 
sendo utilizados. Um exemplo disso é o galpão da CASEMG, em 
Janaúba, que não funciona para o armazenamento de produção e 
poderia ser adaptado, de forma temporária, a fim de que a sociedade 
não vivesse em pânico. 

A responsabilidade é de toda a comunidade, mas a obrigação de 
traçar formas mais rápidas , a fim de que possamos ter um mínimo de 
segurança, compete ao Governo do Estado. Por meio da imprensa, 
tomei conhecimento de que o Governador está liberando 
R$15.000,000,00 para a Prefeitura de Belo Horizonte, destinados à 
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construção de um túnel sob a Praça da Liberdade. Mas, na área da 
segurança pública, não vemos esse tipo de procedimento. Hoje, 
durante a votação dos vetos, tentaremos ser convencidos pelos 
colegas sobre a doação de imóveis para os municípios. Enquanto 
isso, as cadeias estão superlotadas, o povo está sem segurança e os 
menores sem locais onde possam ser recuperados. 

Não estou criticando o trabalho desenvolvido pela Secretária Ângela 
Pace - o programa de perspectivas, de reeducação e de 
profissionalização-, que deve e será louvado por esta Deputada. Mas 
estamos recebendo apenas um grão de areia, e precisamos de uma 
praia de ações em nosso Estado. Tenho certeza de que esta Casa 
poderá contar com cada um dos seus pares, a fim de que 
encontremos uma solução. Não queremos subir à tribuna apenas para 
criticar, mas também para mostrar a inércia e o desrespeito com que 
vários Secretários têm tratado esta Casa, deixando de responder a 
tantos requerimentos a eles encaminhados. Começo a duvidar se 
realmente é um Poder. 

O segundo assunto relaciona-se aos professores designados. que 
estão ligando para os gabinetes, denunciando a falta de compromisso 
e de respeito com que estão sendo tratados. No ano passado, antes 
de entrarmos em recesso, o Presidente da Casa, Deputado Antônio 
Júlio, esteve com o Governador, solicitando a prorrogação dos 
contratos de todos os profissionais da área da educação até 31 de 
março. 

Nessa data, encerra-se também o nosso prazo para votar o Projeto 
de Lei Complementar no 48 e a Proposta de Emenda à Constituição n° 
75, que tratam do regime de previdência dos funcionários públicos do 
Estado de Minas Gerais. 

Houve um aceno positivo, tanto que as Superintendências foram 
avisadas, os Diretores foram avisados de que os contratos seriam 
prorrogados até 31 de março, já que, no ano passado, o próprio 
Governador enviou a esta Casa um projeto, que foi aprovado por nós, 
o qual autorizava o Governador a prorrogar os contratos dos 
servidores até junho deste ano, tempo suficiente para conversas, 
diálogos e para que tantos servidores de 15, 18, 20 e 25 anos 
sofressem menos e fossem respeitados no processo. 

No entanto, Deputado Wanderley Ávila, Presidente em exercício, 
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isso não ocorreu. Durante as férias, período em que os Deputados 
não podem utilizar a tribuna, já que estão em recesso parlamentar, a 
cada hora a convocação era feita de um jeito. Para falar a verdade, 
até agora, não temos uma definição clara de todo o processo. 

Foram retiradas as designações das escolas, o que, até então, era 
feito nas próprias escolas estaduais, com as Diretoras respeitando 
cada uma das profissionais e o quadro da escola. Chamaram para as 
Superintendências de Ensino, tiraram de 853 cidades, chegando a 
quarenta e poucas cidades. Então, os cidadãos de Espinosa, Mato 
Verde e Janaúba, por exemplo, tiveram que ir para Montes Claros. E 
lá foram tratados como se fossem uma boiada, sem o menor respeito. 
Ficaram até 4h30min da manhã e ainda tiveram que ouvir da 
Superintendência: "Ô turma da meia-noite, vamos calar a boca". 

Outra colega estava comentando comigo que algumas pessoas 
foram chamadas para ginásios poliesportivos e tiveram que viajar. E, 
durante o processo, a cada momento, falaram-lhe que era contratada, 
que não era, que tinha um ponto a mais, que tinha um ponto a menos. 
Ao final. tiraram-lhe uma série de direitos. 

Mas ainda não se definiu o quadro, porque a cada hora aparecia 
uma lista. Pelo que sei, já são três as listas oficiais, porque milhares 
de recursos estão na justiça. Legalmente, haveria um prazo de 60 dias 
para essa lista ser homologada e, assim, ser reconhecida pelo Estado 
de Minas Gerais como a que contém os nomes dos aprovados no 
concurso. Não fizeram nem utilizaram essa lista. A cada momento há 
um critério. 

Finalmente, já existem vários questionamentos. Por exemplo, 
contam-se em dobro os pontos do funcionário que é efetivo, Deputado 
Durval Ângelo , para efeito de classificação no concurso. Já houve 
denúncias de membros das representações dos professores na região 
que estão com três cargos no Estado. Não sabemos de que forma 
isso está sendo feito. Outro exemplo: professor que fez concurso para 
Português está podendo computar seu tempo como professor de 
Inglês. Como é essa lógica? Qual é o respeito que está sendo dado a 
essas pessoas? 

E a Superintendência respondeu que o Estado não tem nada que 
ver com isso, que cabe ao IMAM fornecer as informações. A direção 
desse IMAM era ocupada pelo Sr. Eduardo de Souza Veloso, que, no 
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decorrer do concurso, saiu peregrinando pelo interior falando mal 
dos Deputados e garantindo às Serviçais que iriam passar no 
concurso. não sei como. Agora, Deputado Dalmo, as Serviçais foram 
contratadas até final de dezembro com a desculpa de que não havia o 
resultado do concurso. 

Há uma discussão parecida nessa linha para os Auxiliares 
Administrativos. Só saiu resultado para Professor. Cadê a eqüidade, 
cadê o tratamento? Por que não deu tempo de sair o resultado do 
concurso? Aquilo de que falávamos no final do ano passado está 
ocorrendo. Por que tanta pressa? Por que tanto desespero? Por que 
não tentar fazer com que as coisas sigam a sua ordem cronológica? 

Por que não esperar a votação do Projeto de Lei Complementar no 
48, que já tem parecer do Ministério da Previdência, e da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 75, que o Governo do Estado enviou para 
esta Casa, cuja constitucionalidade será argüida, porque o funcionário 
efetivo não pode ser tratado da mesma maneira que o designado? E 
como ficam essas professoras de 18 e 20 anos de tempo de serviço, 
que já estão na rua e que, no próximo mês, já não terão o salário 
garantido? Quem vai tomar conta delas? Como é que o Estado, que 
diz que "dá o direito ao funcionário designado de se aposentar'', não 
respeita a contagem de tempo dele no Estado, para contratação? 
Onde está a coerência? Chamo a atenção, também, para a 
incoerência do Governo Federal , que diz que o funcionário que não é 
efetivo tem de estar no regime geral de previdência. Pergunto ao 
Presidente, Roberto Brant, que é nosso amigo pessoal, se ele vai 
autorizar seguro-desemprego para essas pessoas? Vai autorizar o 
valor do fundo de garantia? Vai respeitar os 25 anos de prazo, que é o 
que o professor tem, do direito à aposentadoria? Se elas forem para o 
Regime Geral Único, como estão querendo alguns, e não sei de que 
forma trataremos disso nesta Casa, quem é efetivo do Estado vai se 
aposentar com 25 anos, e as outras terão de ter 35 anos de serviço. 
Onde está a justiça? Onde está a legalidade? Por que, neste 
momento, não darmos um tempo para que até os Deputados estejam 
prontos para a discussão? Pois não conhecemos profundamente. não 
temos como nos sentar para discutir o Projeto de Lei Complementar no 
48, ainda não estamos preparados para isso. Espero que o Sr. 
Governador Itamar Franco não tenha ciência, na plenitude, porque 
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disse uma coisa ao Presidente da Assembléia e, depois, sua 
assessoria tem agido de forma contrária. Por que deixar os 
professores nesse estado deplorável? 

Agora tive notícia, por intermédio do Presidente, Deputado Antônio 
Júlio, de que as superintendências já estão voltando atrás e 
começando a contratar pela contagem de tempo. Onde está o 
respeito? Onde está o critério real de quem precisa ter servidores para 
formar cidadãos? Que tipo de profissional ele - o Estado - quer 
recrutar, se ele mesmo não está tendo critério nenhum que respeite os 
profissionais da educação como cidadãos de direito e de fato que 
reproduzem a cidadania no Estado? Acho fundamental que a 
Assembléia chame a si a responsabilidade que lhe é devida. Já temos 
a simpatia e o compromisso do Presidente da Assembléia de garantir 
em lei que todas as contratações, exceto aquelas que forem feitas via 
concurso, respeitem a contagem de tempo como primeiro critério. Aí , 
sim . estaremos dando o mínimo de dignidade a essas pessoas. Hoje, 
pela manhã, estive com o Prof. Paulo Neves de Carvalho, que virá à 
comissão dos funcionários designados do Estados. na próxima quarta-
feira, da qual tive a honra de ter sido escolhida como Presidente, 
tendo V. Exa. como relator, o qual abrirá uma discussão: a justiça é 
objeto do direito. Sem a justiça, não há como ter o direito, não há 
como ter leis. Já tivemos, hoje, o pensamento tido e falado pelo 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que me deixou muito satisfeita, de 
que ele vai lutar pelos direitos das designadas. Mas, ao mesmo 
tempo, essa luta não pode ser dirigida apenas para a indenização, 
como alguns falam, porque o Estado de Minas está falido . Se não teve 
dinheiro para pagar o 13° salário, o terá para pagar as indenizações 
que são devidas e atingem um valor que deve ultrapassar os 
R$1 .500.000.000,00, se formos colocar ao pé da letra, para todas as 
pessoas que têm tantos anos de serviço? 

Sr. Presidente, estou encaminhando, para que V. Exa. faça tramitar, 
não um convite , porque o convite já foi feito, mas a convocação para 
que o Presidente do IMAM venha a esta Casa dizer o que está 
ocorrendo, para que diga quanto o IMAM faturou das inscrições dos 
professores, e são milhões de reais, para não ter competência para 
estar tratando do resultado desse concurso. 

Então. espero que venha aqui , como disse no ano passado, quando 
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esteve rodando no interior dizendo que os Deputados que estavam 
engajados na luta dos designados estavam apenas atrás de voto, 
iludindo as pessoas. Então, espero que venha aqui e diga isso a nós, 
cara a cara. Espero que tenha atitude de homem, e não de moleque, 
pois é molecagem o que está fazendo com a vida de tantos e tantos 
servidores do Estado. 

Espero que, antes que se inicie a discussão do Projeto de Lei 
Complementar no 48 e da Proposta de Emenda à Constituição n° 75, 
façamos um seminário colocando na mesa o Governo do Estado e o 
Governo Federal. Na ocasião, poderemos saber o que vamos votar e 
por que não vai haver ação de inconstitucionalidade. Esperamos ainda 
o compromisso formal de todos os Deputados de que a contagem de 
tempo seja considerada como primeiro critério de contratações. 
Assim, os servidores que trabalham há tantos anos estarão sendo 
respeitados. Não como cabos eleitorais, mas como professores e 
mestres, que estarão nas salas de aula dizendo: "Vale a pena 
respeitar o Poder Legislativo do Estado e tê-lo como intermediário da 
sociedade nas relações democráticas. Vale a pena acreditar num 
Brasil justo e humano". 

* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputad Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

galeria, servidores da Casa e telespectadores, estamos retomando os 
nossos trabalhos e cumprimentamos todos, funcionários e Deputados, 
que sempre participam deste trabalho. Volto a esta tribuna e a esta 
Casa. Mas chego a esta Casa com o coração angustiado, apertado e 
preocupada porque, nos meses de janeiro e princípio de fevereiro, 
caíram trombas-dágua em nossa região. 

Com certeza, todos acompanharam pela televisão e pelas rádios 
que, desde janeiro, a chuva tem sido torrencial nos vales do Mucuri e 
do Jequitinhonha, coisa rara entre nós. Se, em muitos lugares, a 
vegetação está linda, com um verde forte, em alguns lugares essa 
chuva torrencial veio como tromba-d'água e deixou inúmeras pessoas 
desabrigadas e com a qualidade de vida pior. 

Além disso, houve vanos mortos, feridos e doentes em 
conseqüência de tanta chuva. No mês de janeiro, a chuva caiu 
sobretudo no vale do Jequitinhonha, prejudicando cidades que ficaram 
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ilhadas e ainda estão, como Rubim, Almenara, Salto da Divisa e 
Jacinto. Nessas cidades, muitas vezes, as pessoas têm de estender 
suas viagens por várias horas. Por exemplo, num trecho que era de 
1 OOKm, a viagem passa a ter 200 ou 300Km a mais, pelas voltas que 
devem ser dadas por causa de pontes que caíram e pelas estradas 
que praticamente desapareceram. 

Se a tromba-d'água passou pelo Jequitinhonha, provocando 
inúmeras vítimas. escolheu Teófilo Otôni para ser o marco da 
desolação. Na noite do dia 3 para o dia 4 de fevereiro , durante 12, 13 
horas a chuva caiu torrencialmente, atingindo toda a cidade e fazendo 
vítimas em todos os bairros. Em Teófilo Otôni , foram 13 mortos e mais 
de 5 mil desabrigados. Quem viveu a situação, quem presenciou e 
quem acompanhou tem a impressão de que o dilúvio passou por ali. 

Agora estamos vendo as conseqüências. É claro que, no auge da 
crise, muita gente acudiu e esteve presente. Não podemos negar a 
solidariedade que chegou de todos os lados, até mesmo daqueles que 
haviam sido atingidos e que ainda conseguiram, com algum recurso , 
levar ajuda para os mais flagelados. No dia 4, ainda em plena 
tempestade, todo o povo da cidade se movimentou . O Governador 
esteve presente. Sobrevoou, desceu, prometeu, acompanhou e viu o 
que estava acontecendo. Com ele, Secretários, o Presidente da 
COPASA, o Presidente da CEMIG. Aos poucos a água ia descendo, e 
as pessoas começaram a tirar a lama de dentro de casa. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Perfeitamente. Quero, 
antes de mais nada, cumprimentá-la, Profa. Maria José, pelo seu 
pronunciamento. Tenho certeza absoluta de que todo esse relato foi 
presenciado e vivido pela senhora. Realmente, os vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri, que a senhora tão bem representa nesta 
Casa, viveram talvez um dos piores momentos da sua existência. A 
mesma coisa aconteceu na nossa região. Gostaria de ressaltar que 
mais que nunca será necessário que façamos uma forte pressão 
sobre o Governo Federal para que ele socorra os milhares de famílias. 
Ainda esta semana, o Secretário da Habitação, Ronaldo Perim, vai 
correr toda a reg1ao levando os conven1os. São mais de 
R$7.000.000,00 liberados em caráter de urgência para recuperar 
cerca de 4 mil casas e reconstruir outras 1.900, principalmente na 
região que V. Exa. representa. Também estamos vendo um esforço 
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grande da Secretaria da Saúde na distribuição de "kits" de 
emergência que têm ajudado demais, principalmente a população 
carente. Quero fazer coro com as suas palavras, dar as mãos a V. 
Exa., grande professora e parlamentar, e convidá-la para que façamos 
- juntamente com outras ações que estão sendo coordenadas, como a 
do Márcio Kangussu - um mecanismo urgente de pressão sobre o 
Governo Federal para que socorra o Mucuri, o Jequitinhonha e o 
Norte de Minas neste momento de tanta dor e tanta dificuldade 
causada pelas chuvas que tanto queríamos. Elas vieram de forma tão 
violenta e tão avassaladora que trouxeram a dor para nossa gente. 
Parabéns pelo seu pronunciamento e conte com nosso apoio e nosso 
trabalho. 

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada, Deputado Carlos 
Pimenta, agradecemos e queremos participar desse trabalho, até 
mesmo porque já encaminhamos à Mesa dois requerimentos - um, 
pedindo audiência pública para que possamos discutir esses 
problemas e outro, pedindo uma comissão especial para acompanhar 
toda essa calamidade e todo esse desastre que tem nos atingido. 

Lembro que essas trombas-d'água têm sido anunciadas. Parece 
que, quando chegam , é uma surpresa para todos, mas vêm fazendo 
parte de um ciclo , ocorrendo a cada 11 , 12 ou 13 anos na região. Foi 
o que aconteceu em 1962, 1979, 1982, 1992 e agora, em Teófilo 
Otôni , em 2002, de maneira como nunca aconteceu. 

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)" - Sra. Deputada, lembro-
lhe que, graças a Deus, em momento de catástrofe, presenciamos a 
união dos Deputados representantes das várias regiões do Estado. 

A Deputada Maria José Haueisen sabe perfeitamente que a Igreja 
do Evangelho Quadrangular tem estado presente nesses momentos, 
juntamente com outros segmentos religiosos e sociais. Contra as 
forças da natureza o homem não tem grande poder. mas as 
autoridades precisam olhar esse assunto de forma preventiva. Graças 
a Deus, nos momentos mais difíceis da sociedade mineira e brasileira, 
a Igreja do Evangelho Quadrangular tem estado presente, inclusive 
antes de acontecerem as catástrofes. 

A Deputada Maria José Haueisen - É verdade o que acaba de falar o 
Pastor. 

Há uma frase, muito usada por Fernando Henrique: "É na crise que 
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se cresce". Trata-se de conversa fiada, enganação, pois crise não 
faz ninguém crescer. A crise ocasiona dificuldade. É o mesmo que diz 
o ditado popular: "É topada que leva pobre 'pra frente"'. Quem de nós 
quer levar uma topada para ir "pra" frente? A crise causa desequilíbrio, 
constrangimento, mas cria solidariedade, e foi o que vimos em Teófilo 
Otôni. 

O Deputado Kemil Kumaira (em apartet - Deputada Maria José 
Haueisen , V. Exa. tem seu nome inscrito entre os grandes 
parlamentares desta Casa. Representando Teófilo Otôni , o vale do 
Mucuri e o Jequitinhonha, não seria outro seu comportamento senão o 
de assumir esta tribuna, descrevendo o sofrimento do povo da nossa 
região da forma como se apresentou. Teófilo Otôni padeceu não só 
pelos mortos, mas também pelos prejuízos materiais. Mas continua 
esperando o apoio dos Governos Estadual e Federal , a fim de que se 
recupere. 

Parabenizo-a pelo seu trabalho, pela forma como agiu diante do 
quadro que se apresentava, coordenando, com os funcionários de seu 
gabinete, o movimento SOS Teófilo Otôni , com a remessa de doações 
para aquela localidade. Como Deputado do PSDB, como Vice-Líder, 
nesta Casa, do partido do Presidente da República, procurei apoio no 
Governo Federal , tendo encontrado a maior sensibilidade por parte de 
seus integrantes, que, através dos Ministérios da Integração Nacional 
e da Saúde, dispuseram-se a ajudar Teófilo Otôni e as demais áreas 
atingidas do Estado. Estamos aguardando que os Governos Estadual 
e Federal ajudem, com urgência, a sofrida população da nossa 
querida Teófilo Otôni. Obrigado. 

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada, Deputado Kemil 
Kumaira. É importante a sua fala, uma vez que o Ministério da 
Integração Nacional deve procurar o do Planejamento para reivindicar 
essas verbas que têm que chegar à nossa região. É importante que 
estejamos unidos. todos os Deputados, principalmente aqueles que 
têm voto em nossa região. Espero que possamos fazer uma comissão 
especial, audiências públicas e buscar recursos junto a quem tem a 
chave do cofre, para garantir que não fiquemos apenas no paliativo. 

Quero aproveitar a oportunidade para agradecer as contribuições 
recebidas pelo SOS Teófilo Otôni. Imediatamente chegaram alimentos 
e roupas, que já foram transportados por um caminhão-baú. 
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Contamos com a participação dos filhos e amigos de Teófilo Otôni e 
da Assembléia, que se prontificou a recolher as doações, e também 
do Rodoviário Ramos. Já temos materiais armazenados, quase 
enchendo um novo caminhão. 

Deixo meu agradecimento muito especial aos funcionários desta 
Casa que ajudaram e coordenaram o movimento e àqueles que, 
anonimamente, depositaram a sua contribuição. 

Nesta semana, ainda estaremos recolhendo ajuda. Passada a crise 
maior, resta ao poder público fazer, de fato, aquilo que o povo precisa: 
reconstruir casas e não permitir construção em área de risco , pois a 
maior parte das vítimas foi atingida por soterramento. Muito obrigado a 
todos, principalmente aos funcionários desta Casa. 

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - A Presidência 
informa ao Plenário o falecimento do Sr. Renato Borges Martins, irmão 
do Deputado Amilcar Martins. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila. 
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente e demais membros da 

Mesa, venho hoje a esta tribuna, na condição de parlamentar que 
também tem a honra de representar nesta Casa os interesses da 
região do Alto Jequitinhonha, a fim de manifestar, com isenção e 
espírito público, meu pensamento sobre um assunto relevante de 
interesse daquela sofrida população de nosso Estado. 

Está em funcionamento nesta Assembléia , como todos sabemos, a 
CPI das Carvoarias, já realizando a sua 1 oa Reunião Ordinária, sob a 
Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão, e reunindo, em sua 
composição, um elenco de brilhantes e atuantes Deputados. 

Tendo por finalidade investigar as condições de trabalho dos 
profissionais que atuam na indústria extrativa de Minas Gerais, esta 
CPI já apresenta um importante acervo de resultados, realizando, no 
cumprimento de seus objetivos, um trabalho intensivo e meritório, 
reconhecido por todos nós. 

Na condição de membro da Mesa da Assembléia, estou impedido, 
por norma regimental , de ter assento nas comissões permanentes ou 
especiais de nossa Casa, tendo também o dever de apoiar as 
iniciativas institucionais que o Poder Legislativo desenvolve em todos 
os âmbitos da atividade parlamentar. 

Tal contingência não me impede, porém, de manifestar, pela 
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fidelidade que devo à minha representação política, à parcela da 
população que me honra com o mandato parlamentar, o meu 
pensamento sobre um aspecto central da atividade econômica de 
produção de carvão vegetal na região do Jequitinhonha. 

Ao visitar-se uma ou outra pequena bateria não pertencente à 
ACESIT A nem a empreiteiros seus, encontraram-se condições de 
trabalho que podem ser classificadas como desumanas. Mas isso não 
representa a realidade, pois a produção de carvão vegetal na região 
do Jequitinhonha também é desenvolvida pelos sérios empreiteiros da 
ACESITA. São homens honrados e comprometidos não apenas com a 
preservação do meio ambiente, mas também com o bem-estar dos 
seus empregados, aos quais eles oferecem roupas apropriadas para o 
desenvolvimento da atividade, água limpa e equipamentos 
necessários para o aquecimento de suas marmitas. 

A inspeção realizada naquelas baterias é um fato isolado e não 
retrata de forma generalizada a situação da atividade carvoeira 
executada pelos empreiteiros da ACESITA. O flagrante que aconteceu 
num local em que trabalhadores, homens acostumados a trabalhar 
sob o sol inclemente, lutavam pela sua sobrevivência, o qual foi 
veiculado com estardalhaço pela mídia, não pode ser aceito como um 
fato representativo de exploração do ser humano. 

Por conhecer de perto o trabalho de dezenas de empreiteiros, entre 
os quais Luciano Alves, Luís Carlos Freire, Luiz Ambrósio , Sebastião 
Carneiro, Erildo Gomes e tantos outros, afirmo, sem medo de errar, 
que devemos cuidar de não lançar no descrédito ou no desapreço da 
opinião pública entidades, empresas e prestadores de serviços que 
têm sido fundamentais como instrumentos de geração de emprego e 
de renda numa região altamente desfavorecida em termos sociais e 
econômicos. 

A atividade de carvoejamento no vale do Jequitinhonha - e refiro-me 
aos projetos de exploração racional de extração vegetal , mediante 
plantios e reflorestamento - emprega numerosa mão-de-obra não 
especializada, ocupando terras de valor marginal, já que são pouco 
adequadas à exploração agrícola. 

Precisamos, sim, estimular os programas e estudos que, ao longo 
do tempo, instituições de reconhecida credibilidade, como a Fundação 
João Pinheiro e o CETEC, desenvolveram com o objetivo de otimizar 
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o uso do carvão vegetal em Minas Gerais. 

Há mais de 20 anos, trabalhos de pesquisa, em parceria firmada 
pela ACESITA com a Universidade Federal de Viçosa, voltados para a 
formação de pessoal e de novas tecnologias, introduziram importantes 
inovações no setor. 

No campo empresarial, por exemplo, a ACESITA vem atuando há 
quase 30 anos no vale do Jequitinhonha, tendo ali, atualmente. cerca 
de 900 empregados diretos, em atividades de produção de mudas, 
plantio e conservação de florestas. Queremos destacar aqui o trabalho 
de campo coordenado diretamente pelo Superintendente Regional , 
Fábio Fonseca, sob a atenção do Diretor de Florestas, Dr. Paulo 
Sady, e o compromisso assumido com esse empreendimento sócio-
econômico pelo atual Diretor-Presidente da Acesita Energética, Dr. 
Rubens Teodoro. 

No momento, com o apoio da Acesita Energética, estão em 
operação em ltamarandiba, Minas Novas, Capelinha, Turmalina e 
Veredinha cerca de 1.000 fornos, produzindo em torno de 70.000m3 de 
carvão por mês, sendo 40.000m3 próprios da ACESITA e 30.000m3 , 

terceirizados e destinados à própria ACESITA e ao mercado. 
E essa atividade se expande num contexto sócio-econômico que 

hoje abrange aproximadamente 600 empreiteiros, responsáveis pela 
geração de quase 6 mil empregos diretos e indiretos naquela região. 
Há, ainda, o trabalho de aproveitamento do material de destoca - que 
alcança numerosos pequenos produtores, numa atividade que 
representa, praticamente, a sua única fonte de subsistência. 

Trago, assim, um testemunho do contato direto com essa realidade 
do vale do Jequitinhonha, tendo por propósito contribuir para uma 
visão integrada dessa importante atividade econômica e social. 

Reconhecendo, pois, o trabalho que vem sendo desenvolvido nesta 
Casa, na CPI das Carvoarias, gostaria que este meu testemunho 
servisse como mais um elemento de reflexão sobre o tema. 

Apontando as distorções que possam ser identificadas no setor e 
lutando para sua correção, esta Casa deve considerar, ao mesmo 
tempo, a perspectiva da retomada de políticas públicas, de programas 
e projetos voltados para o aperfeiçoamento, a melhoria das condições 
de trabalho e o aumento da produtividade dessa atividade de 
estratégica importância para a vida social e econômica do vale do 
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Jequitinhonha. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 

Deputada, pessoas que nos acompanham das galerias e pela TV 
Assembléia, neste momento, unimo-nos aos servidores desta Casa e 
prestamos merecida homenagem a uma pessoa que nos deixou há 
dois dias, mas que certamente permanecerá eternamente na 
lembrança de todos aqueles que, nesta Casa, tiveram o privilégio de 
usufruir do seu convívio. 

Prestamos aqui nossa homenagem à funcionária Maria lgnez 
Bouere Abijaudi. Proveniente do Tribunal de Alçada, em 1981. Maria 
lgnez veio para a Assembléia, onde prestou seus serviços aos 
Deputados, tendo trabalhado nos gabinetes de João Navarro e 
Manoel Conegundes. 

Na segunda metade da década de 80, trabalhou na antiga 
Coordenação de Pareceres, espécie de embrião da atual Consultoria. 

Na verdade, foi na Consultoria que essa advogada de extraordinária 
sensibilidade política e social teve sua mais relevante atuação. 
Vocacionada que era para a defesa dos fracos e injustiçados, não me 
admira que seu trabalho mais significativo tenha sido na Comissão de 
Direitos Humanos. Na década de 90. lgnez atuou como assessora da 
Comissão de Direitos Humanos em quatro CPis: a que investigou o 
trabalho escravo nas carvoarias de Minas Gerais, em 1994; a que 
investigou a prostituição infantil no Norte de Minas. em 1996: a que 
investigou as condições dos estabelecimentos carcerários do Estado, 
em 1997; e a que investigou a destinação dos arquivos do extinto 
DOPS, em 1998. Seu trabalho não era apenas o de um técnico. Seu 
senso de humanidade e justiça a direcionava sempre para o humano. 
Certa vez, por ocasião de uma visita à carceragem do Departamento 
de Investigações, em 1997, surpreendeu a todos os colegas o 
interesse, o desprendimento e o carinho com que coletava, através 
das grades, os pedidos escritos dos presos. 

Ao contrário da maioria das pessoas, que se mantinham a uma 
distância prudente das celas, lgnez não tinha temores ou 
constrangimentos em se aproximar dos presos e falar com eles de 
perto. Seu envolvimento emocional com os trabalhos da Comissão de 
Direitos Humanos era tamanho que, muitas vezes, íamos encontrá-la 
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profundamente triste, inconformada com as situações de desajuste, 
humilhação e crueldade a que tantos seres humanos são submetidos. 

Mas, mesmo nesses momentos, ela não perdia a esperança: 
sempre acreditava em soluções para os problemas. Muitos projetos de 
lei importantes desenvolvidos por esta Casa contaram com sua 
valiosa contribuição, como o que instituía o Programa de Proteção a 
Testemunhas, transformado na Lei n° 13.495, de 2000. Com seu 
inesgotável bom humor e sua admirável presença de espírito, acabava 
afirmando a possibilidade do ser humano de, com sua ação, com sua 
participação política, mudar os destinos do País e do mundo. E 
afirmava isso com muita paixão. Não media esforços quando se 
tratava de cuidar de questões de grupos sociais que estão à margem 
da sociedade industrial e financista, como o caso dos trabalhadores 
sem terras e dos povos indígenas. 

Além de a paixão ter orientado sua militância política e sua opção 
partidária, determinou também sua dedicação a duas outras causas: o 
futebol - era uma atleticana convicta - e o teatro. No teatro, lgnez deu 
vazão a seu talento e sensibilidade: atuou como atriz e estava, 
ultimamente, iniciando-se nos segredos da iluminação. Também na 
arte buscava caminhos para um mundo mais humano. Prestes a 
deixar a assessoria da Comissão de Direitos Humanos - aliás, ela o 
fez por razões de saúde -, elaborou um projeto de teatro para cadeias 
e presídios, a ser desenvolvido pelo pessoal do teatro da Assembléia. 
Seu intento era unir a área de teatro da Assembléia, para onde seria 
transferida, com sua experiência na área de direitos humanos, 
oferecendo aos presos uma atividade cultural. 

Sua trajetória nesta Casa é suficiente para dar a dimensão de seu 
compromisso social e de sua generosidade. Com sua partida, lgnez 
nos deixa várias lições. Uma delas é que nossas limitações de saúde 
não podem imobilizar-nos e impedir-nos de atuar com naturalidade e 
prazer, ainda que as situações a que o trabalho nos exponha sejam, 
às vezes, difíceis de encarar; outra é que a alegria e o bom humor 
devem ser o oxigênio de nossas relações, assim como o carinho e a 
atenção para com o outro e a capacidade de ouvi-lo. 

No momento em que seu corpo ia ser encerrado de vez no caixão, 
nosso amigo Pe. Henrique Faria lembrou a frase feliz de Guimarães 
Rosa: "As pessoas não morrem, ficam encantadas". Quem sabe, hoje, 
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em que palcos lgnez estará representando o seu papel ou 
irradiando a sua luz? Nós, que aqui ficamos e a vimos em plena ação, 
mais uma vez deixamos para ela nosso aplauso. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Quero apenas dar 
também o meu testemunho sobre essa pessoa extraordinária. Muito 
mais do que uma técnica exímia, competente e dedicada. lgnez foi 
uma pessoa com profunda humanidade. Quero apenas deixar 
registrado que, dentro dessa concepção de Guimarães Rosa, a lgnez 
está encantada. 

Concluo minha reflexão com o pensamento do Eduardo Galeano, 
que, de maneira muito bonita, diz o seguinte: "Ela está ali . Dou dois 
passos, ela afasta dois passos. Caminho dez passos, ela corre dez 
passos". Para que serve a utopia? Serve para caminhar. Ele coloca a 
utopia no horizonte. Vejo que a utopia hoje está com a luz mais 
brilhante, mais poderosa, porque está reforçada pelas energias mais 
positivas e belas da lgnez. Ela, no seu encantamento, faz com que a 
utopia seja o guia da nossa caminhada na construção de um Brasil e 
de um mundo melhores. Um mundo melhor é possível. 

O Deputado Ivo José - Sabemos que é muito pouco o que estamos 
fazendo aqui, muito pouco do que a nossa querida lgnez Abijaudi , 
nossa querida lgnez, merece. Muito obrigado. Ela continua presente 
em nossa utopia. 

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

1 a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2 a 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 67 do Regimento Interno, 

solicita às bancadas que procedam à indicação dos seus respectivos 
Líderes. 

A indicação do Líder de bancada deverá ser formalizada em ata, 
cuja cópia será encaminhada à Mesa da Assembléia até cinco dias 
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após o início da sessão legislativa ordinária. Enquanto não for feita a 
indicação, o Regimento Interno prevê que a Liderança será exercida 
pelo Deputado mais idoso da bancada. Cada Líder poderá indicar 
Vice-Líderes na proporção de 1 para 1 O Deputados ou fração da 
respectiva bancada. A Maioria e a Minoria não possuem Vice-Líderes. 

O bloco parlamentar tem existência por sessão legislativa ordinária. 
Em conseqüência, o Bloco Parlamentar Democrático-Progressista 
está desfeito. É facultado às representações partidárias, por decisão 
da maioria de seus membros, constituir bloco parlamentar. Sob 
liderança comum, é vedada a participação de cada uma delas em 
mais de um bloco. O bloco parlamentar será integrado por, no mínimo, 
1/5 dos membros desta Assembléia , ou seja, 16 membros. A escolha 
do Líder do bloco será comunicada à Mesa da Assembléia até cinco 
dias após a constituição do bloco parlamentar, em documento 
subscrito pela maioria dos membros de cada representação partidária 
que o integre. 

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

nos termos da Decisão Normativa no 9, os Requerimentos nos 3.067 e 
3.068/2002, da Comissão de Turismo. Publiquem-se, para os fins do 
art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de Turismo 
- aprovação, na 678 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 710/99, do 
Deputado Márcio Cunha, e do Requerimento no 2.898/2001 , do 
Deputado Bené Guedes; e pelos Deputados Geraldo Rezende -
informando a retirada de sua assinatura no requerimento do Deputado 
Luiz Tadeu Leite o qual solicita a constituição de Comissão 
Parlamentar de Inquérito do Futebol (Ciente. Publique-se.); e Arlen 
Santiago - informando sua indicação para Líder da Bancada do PTB 
(Ciente. Publique-se. Cópia à Gerência-Geral de Apoio às Comissões 
e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos e 

outras solicitando que seja destinada a 1 a Parte de uma reun1ao 
ordinária para homenagear as mulheres pela passagem do Dia 
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Internacional da Mulher, a ser comemorado em 8 de março. A 
Presidência defere o requerimento , de conformidade com o inciso XXII 
do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data. 

Requerimento do Deputado Rogério Correia e outros em que 
solicitam a realização de reunião especial para homenagear os 
Ministérios Públicos Federal e Estadual, pela importância dessas 
instituições para o equilíbrio dos Poderes no País. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 232 
do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data. 

Requerimento do Deputado Gil Pereira e outros em que solicitam a 
realização de reunião especial com a finalidade de homenagear a 
Universidade Estadual de Montes Claros- UNI MONTES-, por ocasião 
dos 40 anos de sua fundação. A Presidência defere o requerimento , 
de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e 
oportunamente fixará a data. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da 

Prostituição Infantil solicitando a prorrogação do seu prazo de 
funcionamento por mais 30 dias. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Bené Guedes solicitando a 
palavra pelo art. 70 para, nos termos do § 1°, transferi-la ao Deputado 
Sargento Rodrigues. A Presidência defere o requerimento e fixa ao 
orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Sargento 
Rodrigues. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, público que nos acompanha, passamos o recesso 
acompanhando o noticiário local, o regional e o nacional a respeito 
dos episódios que envolveram segurança pública no nosso País, no 
nosso Estado e, conseqüentemente, no nosso município. Como é 
normal, várias personalidades deram entrevistas. pronunciaram-se e 
participaram de debates sobre esse assunto de que vivemos falando 
desta tribuna desde o dia 1 o de fevereiro, quando tomamos posse 
nesta Assembléia de Minas. 

Sr. Presidente, gostaria de dizer que várias das medidas que estão 
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sendo anunciadas na área de segurança pública e que já deveriam 
ter sido implementadas já foram apresentadas por nós como 
propostas de emenda à Constituição, como projetos de lei , como 
projetos de lei complementar nesta Casa. Por várias oportunidades, 
ocupamos esta tribuna para pedir ao Governador Itamar Franco que 
questionasse o Comandante-Geral da Polícia Militar e o Secretário de 
Polícia Civil, Dr. Márcio Domingues, com o intuito de que as coisas 
começassem a funcionar, que pudéssemos verdadeiramente fazer 
algo imediato pela segurança pública. Contudo, infelizmente, como 
sempre, a classe média e demais segmentos só passam a se 
pronunciar ou a sentir essa necessidade quando alguém desse extrato 
social se transforma em vítima. 

Houve a morte daquela moça dentro de um ônibus no Rio de 
Janeiro. Logo em seguida, o Governo Fernando Henrique lançou o 
Plano Nacional de Segurança Pública. Três meses depois, esse plano 
estava engavetado, e as mortes continuaram a acontecer. Isso porque 
a imprensa nacional deu destaque para aquele episódio. Mais 
recentemente, aconteceu a morte do Prefeito de Campinas, conhecido 
como Toninho do PT. Logo em seguida, outro fato chamou bastante a 
atenção da mídia, que foi a morte do Prefeito Celso Daniel, de Santo 
André. Por último, ocorreu o brutal assassinato do Promotor de Justiça 
Francisco José Lins do Rego, há cerca de 30 dias. 

Entendemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
público que nos assiste pela TV Assembléia , que medidas poderiam 
ser tomadas muito antes. Cobramos muitas dessas medidas desta 
tribuna. 

Houve a fuga da delegacia de lbirité, quando um Detetive foi 
agredido com coronhadas na cabeça porque tomava conta, durante o 
seu plantão, de 70 presos. Aconteceram várias fugas depois disso. 
Um ano depois de ter falado sobre esse assunto, ocupei a tribuna 
para dizer que ocorreu nova fuga na mesma delegacia, e, novamente, 
os policiais foram agredidos. 

Com todo o respeito que temos pelos membros do Ministério 
Público, que temos pelo ser humano, pelo Promotor de Justiça 
Francisco José Lins do Rego, assassinado de forma covarde, de 
forma que a sociedade não pode aceitar, não vi nenhuma força-tarefa 
ser criada para o cidadão excluído socialmente que está morrendo no 
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dia-a-dia. Não vi nenhuma força-tarefa ser criada quando os 
policiais da delegacia de lbirité foram agredidos com coronhadas. Não 
vi nenhuma força-tarefa ser criada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
quando daqui denunciei que, nos anos de 1998, 1999 e 2000, 21 
policiais militares foram mortos nos confrontos do dia-a-dia. 

Fico me perguntando: esse cidadão que morre assaltado - aquele 
que chamam de 3P -, o excluído da sociedade, que morre sendo 
vítima de estupro, como no caso que denunciei desta tribuna, 
acontecido no Distrito de Tejuco, na cidade de Esmeralda, em que o 
pai teve sua filha de 9 anos estuprada, morta e com as vísceras para 
fora, quando voltava da escola, tem a força-tarefa criada por esse 
motivo? Fico me questionando, Sr. Presidente: Será que esses 
cidadãos pobres, que morrem todo dia, não merecem força-tarefa? 
Merecem. Mas será que alguém cobrou, desta tribuna. a força-tarefa? 
Cobramos. Cobramos diuturnamente. Não só cobramos, mas eu, a 
Deputada Elaine Matozinhos e outros companheiros apresentamos a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 33, que subordina Polícia Civil 
e Polícia Militar ao mesmo Secretário. Hoje temos o Secretário da 
Polícia Militar na figura do Comandante-Geral , Cel. Álvaro. Temos o 
Secretário da Polícia Civil , não temos Secretário da Segurança 
Pública do Estado, porque não chefia as duas polícias. Nosso 
companheiro , Deputado Edson Rezende, assiste diuturnamente as 
vítimas que chegam até ele, pedindo socorro. São pessoas pobres, 
humildes, que sequer têm voz e vez neste Estado, pedindo socorro e 
que o Deputado ceda sua voz. Mas não temos força-tarefa, Deputado 
Edson Rezende, para apurar crime contra o favelado. Não temos 
força-tarefa para apurar crime contra um negro, contra um excluído da 
sociedade, contra o pobre e o desvalido. Mas temos força-tarefa se for 
morto um Deputado, um Secretário de Estado, um Desembargador, 
um Coronel , um Delegado, um Juiz, um Prefeito. Não que o caso não 
requeira, porque temos de ter um respeito de igual tamanho para 
todos os cidadãos com relação à questão humana, à vida. Qualquer 
leigo que for perguntado se a força-tarefa foi eficaz vai dizer que sim , 
porque ali o Delegado de Polícia trocava informação com o Major e 
com o Coronel diuturnamente, trabalhando de forma conjunta, 
atuando em defesa da sociedade. Ali , sim , o Ministério Público fez o 
seu real papel , não se colocando distante da polícia. Hoje, 
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infelizmente, com todo o respeito que temos pelos Promotores, eles 
estão distantes do aparelho policial. E os Juízes, por sua vez, estão 
distantes dos Promotores. Não há como fazer segurança pública se 
essas autoridades não tiverem compromisso de estar próximas, 
trabalhando de forma conjunta e coesa. 

Na edição de domingo do "Estado de Minas", dia 17 de fevereiro , 
tivemos a notícia: "Detetive baleado ao parar no sinal". O articulista, 
Eduardo Aquino, diz o seguinte: "O Detetive Leonardo Rodrigues da 
Silva, 25 anos, lotado na seccional de Venda Nova, foi baleado ontem 
pelo mesmo método utilizado pelos assassinos do Promotor Francisco 
José Lins do Rego". Aqui fica , mais uma vez, a pergunta: Criou-se 
força-tarefa para apurar a tentativa de homicídio contra o Detetive? 
Não. Mas a qualquer leigo que se perguntar se a força-tarefa é boa 
para apurar crime ele dirá que sim, porque teremos Polícia Civil , 
Polícia Militar, Polícia Federal e Ministério Público trabalhando em 
conjunto. E a pergunta que se faz, Sr. Presidente, é por que isso não 
é feito todo dia, por que não temos força-tarefa para apurar os crimes 
contra o favelado, aquele desconhecido, aquele cidadão que não tem 
vez nem voz. É isso que estamos cobrando desta tribuna. desde que 
aqui chegamos, porque fazer Polícia Civil e Polícia Militar sentarem na 
mesma mesa é difícil , é quase impossível, só não será impossível se 
a sociedade tomar consciência de que paga duas polícias para fazer 
serviços desencontrados. 

Que paga duas polícias que sequer se sentam juntas à mesa, 
mesmo com um decreto baixado pelo Sr. Governador. 

Sr. Presidente, temos o Decreto no 41 .429 e a Resolução Conjunta 
n° 1/2000, de 20/ 11 /2000, entre a Polícia Militar e a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública. Essa resolução, em seu art. 9°, 
determina que as Polícias Civil e Militar, o Conselho Superior de 
Polícia Civil e o Alto Comando da Polícia Militar realizarão reuniões 
trimestrais para discussão de assuntos operacionais ou 
administrativos de interesse comum. Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
houve alguma reunião? Até hoje não houve nenhuma reunião, apesar 
de o Governador haver baixado um decreto. 

Por isso, insisto na aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição no 33, que subordina a Polícia Civil e a Polícia Militar ao 
mesmo Secretário. Sr. Presidente e Srs. Deputados, não quero dizer 
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que a falha de segurança pública é apenas por causa do aparelho 
policial. Temos medidas que devem ser tomadas em nível federal, 
como a reforma do Código Penal , do Código de Processo Penal e 
atuação na área federal. E há medidas que devem ser tomadas pela 
Casa. Até hoje não tivemos vontade política, porque isso está 
ultrapassado. Vontade política é história para boi dormir. Não tivemos 
na Casa coragem para votar a proposta de emenda à Constituição. 
Isso acontece porque as Polícias Militar e Civil fazem pressão. Vamos 
ficar esperando mais e mais pessoas morrerem para que o aparelho 
policial dê a devida resposta? 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Nobre Deputado 
Sargento Rodrigues, primeiro quero dizer do esforço de V. Exa, do 
meu e do Deputado Cabo Morais, desde que chegamos nesta Casa, 
para tratar da questão da segurança pública. A nossa preocupação 
sempre foi muito grande, porque, além de conhecedores dos 
problemas - estivemos nessas instituições em serviço operacional -, 
estávamos vendo, na realidade, que a criminalidade estava tomando 
um rumo que. ainda em Belo Horizonte. graças a Deus, está sob 
controle. 

Depois da fala do Deputado João Pinto Ribeiro, também policial, 
queria dizer a V. Exa. que a nossa proposta de emenda à 
Constituição, da integração das instituições- como V. Exa. disse, não 
se teve coragem de votá-la na Casa-, foi muito mais pela pressão dos 
nossos amigos da Polícia Civil. Quero dizer a V. Exa. que a Polícia 
Civil sempre foi favorável a isso. Tivemos uma discussão com a 
cúpula da Polícia Civil e com a sua base. A Polícia Civil nunca teve 
restrições. Sabemos- e V. Exa. sabe muito bem -que a restrição tem 
vindo dos oficiais da Polícia Militar. Neste momento, precisamos que 
os nossos oficiais se dispam um pouco de suas vaidades e entendam 
o quanto isso é importante. 

Temos ainda outros projetos muitos importantes. Temos, por 
exemplo, o projeto do Gabinete de Gerenciamento de Crises. que se 
encontra na Casa. Aliás, precisamos derrubar o parecer da Comissão 
de Justiça. Acho que todos os Deputados e, de forma especial , nós, 
os três Deputados que carinhosamente até nos chamamos de 
bancada da segurança, precisamos envidar esforços no sentido de se 
criar a Comissão de Segurança Pública. Hoje querem criar o 
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Ministério da Segurança Pública. Nossa Casa não pode tratar de 
questão de segurança humana dentro da Comissão de Direitos 
Humanos. V. Exa. esteve lá e viu que não há condições de trabalhar a 
segurança pública dentro da Comissão de Direitos Humanos. 

Sei que não há condição porque, ao longo de nossa vida, vimos, 
muitas vezes, conflitos e conflitos, em proporção preocupante, entre a 
nossa Comissão e o trabalho desenvolvido pelas nossas polícias. 
Acontece que temos cidadãos de bem e policiais que estão morrendo. 
Precisamos fazer com que Minas Gerais continue com as suas 
Polícias Civil e Militar como polícia das vitrines do Brasil. Em Minas 
Gerais, temos as melhores polícias do Brasil. 

Esta Casa, neste momento, também atendendo requerimento do 
Deputado João Pinto Ribeiro, vai criar comissão para tratar dessa 
questão. O primeiro clamor da nossa sociedade é por segurança 
pública. Sabemos que o Estado tem que investir no ser humano. na 
família, na educação para que não permaneçamos no nível de 
violência e criminalidade em que estamos. Mas, já que não investiu e 
que temos que atacar as conseqüências, que tenhamos condições, 
nesta Casa, de trabalhar todos os projetos de segurança de forma 
absolutamente em sintonia com os anseios da nossa sociedade e com 
liberdade dentro da nossa comissão. Você assinou, eu assinei, Cabo 
Morais assinou. A criação da Comissão de Defesa Social não foi para 
a frente por pressão de alguns parlamentares. Hoje o quadro é outro, 
hoje a sociedade clama por isso. Esperamos que nesse primeiro 
momento possamos estar juntos nessa grande frente pela segurança. 
Parabéns a V. Exa. por tudo que já fez e, tenho certeza, fará . Conte 
com uma parceira nessa luta, que é de mineiros e de todos os 
brasileiros. Muito obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço as palavras da nobre 
Deputada Elaine Matozinhos. Não é apenas o Deputado Sargento 
Rodrigues e outros desta Casa que pensam que verdadeiramente 
precisamos integrar o aparelho policial. Em entrevista ao jornal 
"Estado de Minas" de 4 de fevereiro, o Cel. José Vicente, da Reserva 
da PM de São Paulo, que já esteve nesta Casa em fórum, diz o 
seguinte a respeito das Polfcias Civil e Militar: "O ponto mais fraco do 
nosso sistema de prevenção de crimes está justamente no formato 
policial que temos, que já se esgotou completamente. Não podemos 
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separar a função policial em duas partes. Ainda que isso tenha tido 
lógica um dia. é como ter na mão um copo de leite com café e tentar 
separar as duas coisas. A função policial de prevenção e investigação 
do crime é uma só, e custa caro ter dois centros de operações. Custa 
caro ter duas instalações - uma de uma companhia e outra de uma 
delegacia -, duas academias. Além disso, não dá mais para manter 
aquele sistema em que a Polícia Militar faz o trabalho preventivo e a 
Polícia Civil faz a investigação. Tem que trabalhar pensando na 
investigação e ao mesmo tempo no policiamento ostensivo. Se ambas 
as polícias estão trabalhando numa mesma região, é preciso trabalhar 
com o mesmo banco de dados". 

Além disso, temos aqui a revista "Veja", do dia 30 de janeiro, com a 
matéria que fez com William Bratton, Chefe de Polícia de Nova Iorque. 
que implantou o Tolerância Zero. Uma das perguntas da revista: "O 
Brasil pode vencer o crime? Qual é o diagnóstico da situação 
brasileira?". William Bratton responde: "O Judiciário não funciona. Os 
policiais não trabalham em harmonia com os Promotores. que não 
atuam em conJunto com os Juízes. As prisões são uma piada de mau 
gosto. Os criminosos têm mais controle sobre elas que o Governo. A 
Polícia Militar não trabalha em consonância com a Polícia Civil". 
William Bratton sabe que as duas polícias daqui não têm contato uma 
com a outra. De lá sabe que não há integração, troca de informações. 
Não é possível que tenhamos que convidar o Chefe-de-Polícia de 
Nova Iorque para falar de um assunto que estamos falando desta 
tribuna há dois anos: a necessidade de integração do aparelho 
policial. 

O Deputado Anderson Adauto (em aparte)" - Sr. Deputado. sempre 
que vemos um crime bárbaro sendo cometido percebemos que as 
autoridades, em todas as áreas responsáveis pela segurança pública. 
praticam o chamado espasmo, quando todos se pronunciam. todos 
falam. Depois o fato cai no esquecimento, a mídia não dá a devida 
cobertura, e nada mais se faz. Fizemos um estudo sobre a violência , 
muito bem elaborado, que contou com a participação de todas as 
entidades preocupadas com o assunto segurança pública e aumento 
da criminalidade e violência". Percebemos que o trabalho foi feito e 
que tudo o que o Governo Federal diz hoje ser necessário encontra-se 
no referido estudo. 
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O Gen. Cardoso, que cuida da segurança institucional da 

Presidência, esteve nesta Assembléia, quando foi dito que esta Casa 
estava levando a discussão pelo caminho certo, ouvindo a 
comunidade. Naquele momento, ouvimos propostas, que são as 
mesmas hoje apresentadas pelo Governo Federal. Vale lembrar que, 
àquela altura, o grande projeto do Governo Federal para amenizar a 
questão da segurança era a iluminação pública, sendo que recuou 
nessa proposta devido ao chamado apagão. Constatamos, portanto, 
que nada foi feito. 

Sr. Presidente, em reunião realizada ontem com o Presidente da 
Assembléia, Deputado Antônio Júlio, houve um acordo entre os 
participantes da Mesa anterior, responsável pela produção de todo 
esse material, quando ficou claro que não mais é possível discutir o 
assunto. Todos já sabem o que precisa ser feito. O Deputado 
Sargento Rodrigues, com sua experiência anterior como policial , 
coloca o assunto com grandeza. Existem coisas elementares que 
podem ser implementadas, tais como a unificação das ações. A 
unificação das polícias chega a ser uma agressão às nossas forças 
policiais, porque não existe clima político, no momento, para isso. Mas 
já que não conseguimos avançar no assunto poderíamos deixar de 
lado a discussão sobre a unificação das polícias e partir para a 
unificação das ações. O seminário sobre segurança, promovido pela 
Assembléia em conjunto com outras entidades de Minas, produziu um 
documento claro, contendo propostas que precisam ser 
implementadas. O Governo não conseguiu, na prática, avançar. Todos 
já sabem o que deve ser feito, e faz-se necessária vontade política 
para implementar as ações. Quando fui Presidente da Casa, o próprio 
Governador disse-me não haver como fazer a unificação. Não 
discutirei a questão, mas se achamos que deve ser feito, não vamos 
constranger o Governador. Exatamente por isso, apresentei uma 
emenda fazendo valer o comando único a partir de janeiro de 2003. 
Avançaremos no que for possível na fase final do Governo Itamar 
Franco e faremos com que as coisas fiquem mais bem definidas a 
partir de 2003. Tenho a certeza de que as forças policiais não têm 
como fazer essa integração de ações, pois isso tem de vir de cima 
para baixo, de decisão da sociedade, capitaneada pelos parlamentos. 
Precisamos definir em leis as ações a serem implementadas, já que 
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um decreto do Governador não conseguiu fazer com que as polícias 
avançassem nesse assunto. Na minha avaliação, precisamos fazer 
nossa parte, dar respostas à sociedade, fazendo com que, a partir do 
momento em que existam leis, nossas polícias possam cumpri-las. 
trabalhando conjuntamente pela sociedade. Obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, encerrando, 
gostaria de dizer que o Deputado Anderson Adauto contribuiu muito 
nesse aspecto quando presidia a nossa Casa. Esta Casa aprovou o 
Projeto de Lei no 1 .235, de minha autoria, e o Governador sancionou a 
Lei n° 13.968. Essa lei determina o acesso comum às informações e 
ao arquivo criminal. E a última notícia que tive foi que a Polícia Civil , a 
Secretaria da Segurança Pública, não quer fornecer os dados. 

Então, fica o apelo ao Governador: V. Exa. sancionou um projeto de 
minha autoria. que foi votado por esta Casa. Tinha previsão para 
entrar em vigor quatro meses depois, mas a Polícia Civil não quer 
repassar as informações referentes ao arquivo criminal para a Polícia 
Militar. Portanto, Governador, não dá para avançar em segurança 
pública com as duas forças policiais resistindo a cumprir uma lei 
votada por esta Casa e sancionada por V. Exa. Não da para avançar 
em segurança pública quando o decreto do Governador não consegue 
sair do papel. Não dá para esta Casa continuar de braços cruzados. 
Vamos votar a Proposta de Emenda à Constituição no 33, vamos votar 
a subordinação das duas polícias a um único Secretário, porque assim 
teremos chance de proceder à integração e, conseqüentemente, 
prestar um serviço de melhor qualidade ao povo de Minas Gerais. 
Muito obrigado. 

·-Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente. como V. Exa. pode 
verificar, não há condições de continuar a reunião por falta de quórum. 
Por esse motivo, solicitamos o encerramento, de plano, da reunião. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - A Presidência verifica, de 
plano, a existência de quórum para a continuação dos trabalhos. Vem 
à Mesa requerimento do Deputado Ermano Batista solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do § 1°, 
transferi-la ao Deputado Antônio Carlos Andrada. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a 
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palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos 
Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada Sr. Presidente, 
parlamentares, assistência, telespectadores da TV Assembléia, trago 
ao conhecimento do Plenário uma nota triste, formalizada por meio de 
requerimento assinado pelos integrantes da Bancada do PSDB, para 
que seja consignada nos anais da Casa moção de pesar pelo 
falecimento do empresário Renato Borges Martins, ocorrido nesta 
data. Requerem, ainda, seja dado conhecimento da manifestação à 
família do falecido , no endereço indicado. O empresário era irmão do 
Deputado Amilcar Martins, e neste momento queremos, de público, 
levar nossa mensagem de condolências a ele, seus familiares, enfim, 
a todos que sentem de perto a perda desse honrado cidadão. 

Sr. Presidente, temos assistido, nos últimos meses e, de maneira 
mais enfática, nas últimas semanas, a um acirrado debate em nível 
nacional sobre a segurança pública. Obviamente, repercutindo esse 
quadro, a Assembléia de Minas vem se mobilizando, com diversos 
pronunciamentos, como os de hoje. Como é do conhecimento desta 
Casa, estamos apresentando um projeto de resolução visando à 
criação de uma Comissão de Segurança Pública. A razão que nos 
leva a formular a proposta está aí, ao alcance de todos, porque afeta a 
todos, indiscriminadamente: é a falta de segurança, na cidade e no 
campo, traduzindo-se em autêntica guerra civil, ou, para lançar mão 
de neologismo indesejável , na "colombização" da Nação brasileira. 

Hoje ninguém está a salvo. Essa é a verdade. Sofrem os pobres, 
com a violência incorporando-se a seu dia-a-dia já problemático. Sofre 
a classe média, enclausurada em suas residências e cerceada no 
direito básico do ir e vir. Penam as chamadas elites, cujos privilégios 
socioeconômicos constituem atrativo para a criminalidade. São 
assaltos, seqüestros - inventou-se até a modalidade seqüestro-
relâmpago - , crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, 
envolvendo absurda sofisticação orquestrada pelo crime organizado e 
pelo narcotráfico. 

Não podemos negar que uma das causas principais da delinqüência 
é de natureza econômica. Quanto maior a pobreza do povo, mais 
vulnerável fica a sociedade ante o crime. Não se pode esquecer . 
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entretanto, que existe também o fator social: a educação ministrada 
ao cidadão é que vai inibir o instinto da violência e a tendência a agir 
acima da lei. Refletindo sobre essas causas. chegamos a três 
conclusões lineares: o desenvolvimento econômico, com o combate 
ao desemprego, é a saída para a eliminação da pobreza; a educação 
dada ao povo inibe a onda de violência; e, finalmente. cabe aos 
poderes públicos tomar as rédeas da situação. 

A segurança é, constitucionalmente, responsabilidade do Estado. 
Como, porém, a crise da segurança atingiu níveis insuportáveis, o 
poder público pode e deve recorrer à sociedade para subsidiá-lo 
nesse trabalho. A verdade é que nossas autoridades se mostram 
incapazes de enfrentar e resolver o problema por seus próprios meios. 
A mobilização do povo funcionará como complemento à ação 
governamental, mas não justificará a omissão e a incompetência 
oficiais. 

No caso específico de nosso Estado, faltam à administração Itamar 
Franco as necessárias vontade política e competência administrativa. 
Em outros tempos, Minas Gerais era considerado um oásis de 
tranqüilidade, sobretudo em relação ao Rio de Janeiro e a São Paulo. 
Hoje estamos vergonhosamente competindo com aqueles Estados no 
campeonato do crime e da violência. Carece o Executivo estadual de 
um plano de trabalho específico? É notório que sim. Será correto 
transferir total responsabilidade ao Governo Federal , como tem feito o 
Governo Estadual? Salta aos olhos que não. A União, ao que nos 
consta, vem repassando ao Estado as verbas específicas que cabem 
a nos. 

Ainda em dezembro do ano passado, apresentamos requerimento à 
Presidência desta Casa solicitando informações da Secretaria da 
Justiça sobre a não-utilização de verbas repassadas pelo Governo 
Federal. Falávamos de verbas originárias de convênios. totalizando 
quase R$7.000.000,00. destinadas à reforma e ampliação de 
estabelecimentos carcerários em diversas regiões mineiras. 

Até a data do nosso requerimento , as obras não haviam sido 
iniciadas pelo Estado, embora os recursos já estivessem no Tesouro 
Estadual, ou estavam sendo realizadas a passo de tartaruga. Chega-
nos agora um levantamento mais abrangente, que permite visualizar o 
seguinte. 
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Na rubrica dos convenros em andamento, foram liberados pela 

União, no Orçamento de 2001 . cerca de R$6.000.000,00, destinados, 
entre outros, à ampliação de centros prisionais em Patos de Minas, 
Divinópolis, Uberlãndia e Contagem, bem como à construção de 
penitenciárias em Carmo do Paranaíba, Bicas, Pará de Minas e 
Uberlãndia; embora as obras já tenham sido iniciadas em algumas 
delas, o cronograma apresenta enorme atraso - e o dinheiro já está no 
Tesouro Estadual. Dotações já recebidas pelo Estado e destinadas à 
construção e à ampliação de estabelecimentos em Sete Lagoas, 
Ribeirão das Neves, Contagem e Barbacena ainda estão em fase de 
licitação - apesar de os recursos já estarem em poder do Estado há 
vários meses. No total , o Governo Federal já liberou para Minas cerca 
de R$15.000.000,00, que permitiriam a geração de 1.359 vagas em 
prisões - e o Governo não consegue gastar o dinheiro. 

Concordamos que a questão penitenciária é apenas uma das faces 
da matéria maior, que é a segurança pública. Mas hão de convir 
conosco que, nesse aspecto, o Estado tem sido lento e ineficiente. 
Diríamos, mesmo, que a União tem sido mais ágil , até porque, além 
dos quase R$6.000.000,00 já recebidos, encontram-se em tramitação 
créditos suplementares a favor do nosso Estado, totalizando 
R$12.000.000,00. Não adianta, no entanto, que as verbas sejam 
liberadas, se a administração estadual não faz sua parte para diminuir 
o déficit carcerário . que é de 13.958 vagas! Seria leviano de nossa 
parte atribuir ao Governo do Estado a responsabilidade exclusiva, mas 
não há dúvida de que - também aí - falta-lhe vontade política para 
ajudar a resolver o problema. 

Em nível nacional, nosso partido, o PSDB, já apresentou uma 
proposta para a área de segurança, a qual inclui, com a maior 
urgência, maior integração das atividades das polícias e dos Governos 
Federal , Estadual e Municipal melhor aparelhamento técnico da 
polícia e reforço da segurança nos presídios. Esses são aspectos 
relevantes, sobre os quais podemos formular algumas considerações. 

A unificação das polícias é matéria complexa, mas essa discussão 
não pode ser adiada; sabemos que existem apenas três países que 
dispõem de polícias civil e militar: Itália, Chile e Brasil; o caso italiano, 
aliás, talvez nem possa ser incluído na categoria, já que sua polícia 
mil itar é mais uma guarda nacional; ora, por que só nós e o Chile 
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continuamos com o sistema dual? Será que o resto do mundo está 
errado, e só nós estamos certos? É um ponto a refletir. 

<•'"I <> -

O aparelhamento técnico da polícia, aumentando a capacidade de 
apuração de crimes, dispensa comentários. da mesma forma que o 
aumento da segurança nos presídios, dificultando as fugas: recorde-
se que ainda estamos sob o impacto do vergonhoso episódio ocorrido 
em São Paulo, quando detentos foram resgatados de uma prisão por 
meio de um helicóptero. 

Quanto à Bancada do PSDB nesta Casa, temos o firme propósito de 
colaborar com a ação do Legislativo em tudo que for pertinente. 
Ficamos, inclusive, muito gratificados quando tivemos conhecimento 
de que é propósito da Mesa elaborar um pacote de medidas para 
combater a violência e o crime organizado. Isso confirma a 
oportunidade de nossa proposta, que visa instituir uma comissão 
permanente de segurança pública. A proposta, aliás, recebeu apoio 
unânime do Colégio de Líderes. em reunião realizada hoje, pela 
manhã. 

Chega-nos agora. também. a informação de que o Executivo 
Estadual se propõe a adotar uma série de providências para o 
implemento da segurança pública, tais como manter a sociedade 
informada sobre o andamento das investigações; instalar a Promotoria 
e as Delegacias Especializadas no Combate ao Crime Organizado; 
reformular o conceito de operações da Polícia Militar, visando obter 
maior eficiência, incrementando também a Polícia Civil. Essas são 
providências, à primeira vista, louváveis, que estaremos prontos a 
apoiar, muito embora seu alcance seja parcial. 

Não podemos aceitar a continuação do panorama atual. Estamos 
sabendo, por exemplo, que Belo Horizonte apresenta a média de 12 
assassinatos para cada 100 mil habitantes. A estatística é 
preocupante, se verificarmos que, numa cidade como Londres, 
infinitamente maior que a Capital mineira, a média é de 1 assassinato 
para cada 1 00 mil habitantes. 

Poderíamos nos estender indefinidamente sobre a questão da 
segurança pública: fatos é que não faltam. 

Vamos encerrar fazendo uma conclamação aos colegas. Vamos 
fazer com que a participação desta Assembléia seja efetiva e não se 
perca na teoria. Vamos contribuir para que o povo de Minas e do 
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Brasil possa viver em paz. 

Ao adotar a implantação de uma comissão permanente como a da 
segurança pública, a Assembléia, efetivamente, começa a dar a sua 
cota de colaboração, com um grupo de parlamentares se dedicando 
especificamente a essa matéria. Havendo, dentro da Casa, um grupo 
de assessores técnicos para dar embasamento a uma ação 
especializada, conseqüente e eficiente, a Assembléia. mantendo a 
sua tradição, dá a sua colaboração num momento grave que vive a 
Nação e o povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria 
José Haueisen solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno 
para, nos termos do seu § 1 o, transferi-la ao Deputado Edson 
Rezende. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o 
prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

telespectadores, volto ao tema da segurança pública porque, estando 
na Presidência da Comissão de Direitos Humanos desde fevereiro de 
2001 , pudemos constatar, naquele ano e, conseqüentemente, no 
princípio deste, o crescimento da violência e a repercussão social que 
vem gerando. Essa situação não ocorreu somente no ano de 2001 e 
início de 2002. Vem de muito tempo, numa escalada, resultado da 
falta de políticas públicas que enfrentem a questão da justiça social , 
que enfrente o problema do "apartheid" em que vivem mais de 52 
milhões de brasileiros que estão abaixo da linha de pobreza. 

São essas questões sociais, aliadas ao crime organizado, que fazem 
deste País, principalmente das grandes cidades, um campo de guerra 
em que morrem milhares de brasileiros. É uma guerra infindável. Se 
outras guerras há, começam e terminam, mas essa começou. as 
vítimas se acumulam, e não tem data para terminar, porque os 
governos não se debruçam com profundidade sobre a questão. 

No final do ano passado, apresentamos o relatório do diagnóstico do 
sistema prisional e 21 propostas de busca de solução para os 
problemas que enfrenta, que interferem na questão da violência. 
Percebemos que as cadeias públicas estão abarrotadas de presos, 
em degradação social violenta, sem condições de defesa, porque não 
há defensores públicos. A população carcerária de todo o Estado 
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perfaz o contingente de 80%, em cadeias superlotadas, 
malcheirosas, sem assistência médica, numa degradação vergonhosa 
para o nosso Estado. 

A repercussão disso na sociedade é grande. Esses presos que 
saem. na verdade, estão na escola do crime. Criminosos que 
cometeram penas leves convivem com quem cometeu crimes 
hediondos. Nessa escola do crime vivem esses presos. Quando 
saem, vão novamente cometer outros crimes. Há uma reincidência de 
80°o. Isso quer dizer que o sistema prisional , que as cadeias públicas, 
que as penitenciárias estão fadadas ao fracasso; não conseguem 
recuperar mais que 20°o dos seus detentos. Essa é a situação 
colocada. As prisões aumentam a criminalidade e a violência, porque 
tambem o crime organizado ali está instalado. Quero citar a 
Penitenciária José Maria Alkimin , que esteve no noticiário no final do 
ano passado, quando Diretores e funcionários foram denunciados e 
afastados. Quero dizer também que tratamentos privilegiados estavam 
sendo dados a alguns presos, que a maioria dos presos que 
participavam do crime organizado, do tráfico de drogas ainda 
permaneciam ali. Solicitamos ao Juiz de Ribeirão das Neves, Dr. 
Wenderson, que tomasse as medidas necessanas. Na primeira 
quinzena de janeiro, ele pediu a interdição parcial da penitenciária. 
Hoje, está ameaçado de morte. assim como os Promotores que 
apontaram aqueles que estavam participando do tráfico de drogas na 
penitenciária. 

Estamos agora numa situação-limite, que vem sendo construída 
porque não se enfrentou. com determinação, a questão da escalada 
da violência. Não se mm1m1zou essa questão dentro das 
megacidades. Não se colocou, como prioridade da discussão, a busca 
de soluções efetivas para a violência e a criminalidade. Essa situação-
limite aponta-nos dois pontos principais: em primeiro lugar, a questão 
das políticas públicas, da ação social e da responsabilidade do 
Governo Federal. Este, subjugado ao FMI, tem sangrado o Brasil em 
mais de US$1 00.000.000.000,00 por ano, para pagamento da dívida. 
de seus juros e dos seus serviços. Isso gera no País miséria, pobreza, 
desemprego, injustiça, revolta e indignação. Esse é todo o substrato 
no qual a sociedade está envolvida, principalmente os mar~inalizados , 

que, não tendo outra saída, acabam cometendo crimes. E claro que 
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essa não é a única questão, há outras principais. A outra questão é 
o combate ao crime, principalmente ao crime organizado, sobre o qual 
o Estado tem de se debruçar. O Estado tem de saber quais políticas 
são necessárias para combater o crime organizado e o crime comum. 
Há uma diferença, senhores, entre o crime organizado e o comum. 
Por isso mesmo, é preciso estratégias diferentes para combatê-los. 
Quando apontamos, em nosso diagnóstico, no final do ano, no dia 21 
de dezembro, a situação prisional e chamamos a atenção para o fato 
de que a questão das cadeias públicas e das penitenciárias incide 
sobre a violência como um todo, estávamos anunciando, na verdade, 
todos os fatos que vieram a acontecer depois, ou seja, as mortes que 
foram anunciadas e praticadas em Minas Gerais, como a morte do 
Promotor Lins do Rego. 

Além disso, existem as ameaças feitas ao Juiz de Ribeirão das 
Neves, Dr. Wandersen, e aos dois Promotores do município. 
Constatamos, ainda, as rebeliões e as fugas, que se repetem e se 
multiplicam. Tudo isso foi anunciado muito antes desse diagnóstico 
que apresentamos. A CPI Carcerária, realizada em 1997, apontou 
problemas sérios no sistema carcerário. Em 2000, a CPI do 
Narcotráfico apresentou outra face do crime organizado e seu impacto 
no crescimento da violência contra a sociedade. No dia 21 /12/2001 , a 
Comissão de Direitos Humanos voltou ao assunto, abordando outra 
face , ou seja, o sistema prisional. Todos esses dados apontaram para 
o caos e a impunidade que estão instalados na sociedade. Por 
exemplo, existem 45 mil mandados de prisão para ser cumpridos. No 
entanto, não há vagas para aqueles marginais que deveriam estar 
detidos, mas continuam nas ruas, cometendo crimes, ameaçando a 
população, sacrificando pessoas, espalhando o medo e o terror. 

A Polícia Civil está sendo desviada de suas funções para tomar 
conta de presos, ao invés de fazer investigações. Imaginem se todos 
esses profissionais estivessem nas ruas, investigando crimes. 
Quantos mandados de prisão existiriam a mais além daqueles 45 mil? 
Mais ainda: um Diretor de uma delegacia de Contagem disse nesta 
Casa que são tantos os mandados de prisão naquele município e tão 
poucas as vagas que decidem qual o criminoso de maior 
periculosidade, que, então, fica detido, deixando soltos os de menor 
periculosidade. No entanto, estes são tão perigosos quanto os outros. 
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A diferença é que um cometeu dez crimes e o outro cometeu nove, 
oito ou cinco crimes. Muitas vezes, o militar prende o criminoso e o 
leva até a delegacia. Como não existe vaga, é obrigado a devolvê-lo 
às ruas, fazendo com que o sentimento de impunidade c resça entre a 
população criminosa, colocando aquele militar numa situação pior 
ainda, porque encontrará aquele delinqüente que foi detido, conduzido 
à delegacia e colocado em liberdade por falta de vaga. Como fica a 
moral desse militar diante de uma situação como essa? Imaginem o 
seu constrangimento ao se encontrar na rua com aquele marginal que 
deteve e que deveria estar preso, mas não o está por falta de vagas. 

Em nosso relatório existem algumas sugestões, que 
apresentaremos. Além disso, o desrespeito, por parte do Governo 
Estadual, à Lei Federal no 7.21 O, de 11 /6/84, Lei de Execução Penal , 
está flagrante em 13 artigos. Nas Leis n°s 12.936 e 11.404 
constatamos o desrespeito a vários artigos. 

Então, como já foi dito pelos Deputados que me antecederam, é 
necessário tomarmos medidas, e tenho algumas sugestões. É 
necessário que nos debrucemos sobre essas questões, que o 
Executivo coloque em prática algumas dessas sugestões, chamando 
o Judiciário, o Ministério Público e a Assembléia Legislativa para, 
juntos, constituir um grupo de trabalho para a busca de soluções 
definitivas. 

É preciso também que se dê caráter de urgência à votação da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 33/2001 . que dispõe sobre a 
criação de um comando único das Polícias Civil e Militar. Como já foi 
dito, a proposta está pronta para ser colocada em votação. 

Devemos criar, a exemplo do Rio Grande do Sul e de São Paulo, 
uma secretaria estadual para administrar o sistema prisional , dando 
prioridade a essa questão, que é muito grave. 

Quanto à lei orgânica da Defensoria Pública, que se dê prioridade à 
sua votação, para que os Defensores façam a defesa daqueles que 
não podem pagar advogado e tragam o mínimo de justiça para os 
mais pobres, que não têm condições de arcar com os custos de sua 
defesa. 

Transferir os presos da Secretaria da Segurança Pública para a da 
Justiça também é fundamental. A Secretaria da Segurança Pública 
deve servir para investigar crimes. É lá que deve estar a inteligência 
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de investigação. Não está ali para tomar conta de presos, mas sim 
para investigar, ao passo que à Secretaria da Justiça cabe cuidar 
deles. No entanto, votada e aprovada por esta Casa e já sancionada, 
a Lei n° 13.720, de 2000, não foi cumprida, dando seqüência à 
transferência dos presos para a Secretaria da Justiça. 

Outra tese defendida pela própria Secretaria da Justiça é a 
descentralização das unidades prisionais. O preso precisa ficar perto 
da sua família para ter condições de se reabilitar, de se encontrar 
consigo mesmo. Assim, descentralizar essas unidades prisionais, as 
cadeias públicas, as penitenciárias é fundamental. 

Sobre a implantação do Sistema APAC no Estado. a APAC de 
ltaúna dá exemplo da forma humanizada de se tratar o preso e de 
ressocializá-lo. 

A respeito da aplicação da prisão domiciliar, como outra forma de 
ressocialização, e da criação e ampliação de programas e projetos de 
atendimento socioeconômico, político e cultural para todos os presos, 
o programa e o projeto que existem na Secretaria da Justiça atendem 
a uma parcela apenas. Só na Secretaria da Justiça encontram-se, 
hoje, 20°o da população carcerária. Portanto, os 80°o da Secretaria da 
Segurança Pública não são atendidos por esse programa. 

Além disso, também é preciso que o preso trabalhe não somente 
para a sua ressocialização, para ocupação de seu tempo, como 
também para a produção do seu próprio sustento e do sistema 
prisional. 

É necessário que a Lei do Fundo Penitenciário Estadual, que existiu 
por um tempo e que foi o ponto de referência de recursos para a 
questão prisional , seja revitalizada, retorne a esta Casa, para que 
possamos ter um fundo que trate da questão prisional. 

Por fim, a Comissão de Segurança Pública e Defesa Social é 
extremamente importante para esta Casa, porque vai tratar 
especificamente de um tema que hoje é prioritário, é fundamental na 
sociedade. 

Queremos crer que o Governador Itamar Franco, que já demonstrou 
sensibilidade social, aproveite esse momento de discussão que a 
sociedade faz sobre violência e tome as atitudes necessárias para não 
somente implementar políticas públicas sociais prioritárias, mas 
também para que se construa um modelo de combate ao crime 
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organizado e aos crimes comuns. 
Enfim, buscaremos, junto ao Governador Itamar Franco, realizar 

uma audiência para que possamos conversar sobre as soluções de 
um problema que é tão grave e que gera tantas vítimas neste Estado, 
que não merece a violência que está sofrendo. Todos temos que lutar. 

Essa não é uma questão somente do Estado, mas que envolve toda 
a sociedade. O Estado e a sociedade têm que estar juntos no 
combate à criminalidade, na busca da justiça e da paz. 

* - Sem revisão do orador. 
2 a Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 
Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. A Presidência, nos termos da 
Decisão Normativa n° 7 , solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para a verificação do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados. Não há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 20, 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 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 
SERVIDORES DESIGNADOS 

Às quinze horas do dia dezoito de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, 
Geraldo Rezende e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , a Presidente, Deputada Elbe 
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior. a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a tratar assuntos de interesse da Comissão. Passa-
se à 1 a Fase da reunião , compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 

L-----0--------l 



X9 
requerimento do Deputado Geraldo Rezende o qual solicita sejam 
realizadas audiências públicas nas principais cidades do Estado com 
o objetivo de colher subsídios para os trabalhos da 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, 19 de fevereiro de 2002. 
Elbe Brandão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento 

Rodrigues- Geraldo Rezende. 
ATA DA 1° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA 
EXTRALEGAL 

Às dez horas do dia dezenove de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Alberto Bejani, Durval Ângelo, Eduardo Brandão, lrani Barbosa e Luiz 
Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Alberto Bejani , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à 
discussão e votação de proposições da Comissão e comunica o 
recebimento do Ofício no 489/2001 , do Sr. José Armando Pinheiro da 
Silveira, Juiz da Vara de Execuções Criminais e do Tribunal de Júri da 
Comarca de Juiz de Fora, encaminhando cópia da decisão sobre a 
suspensão de trabalhos extramuros de presos e advertências 
diversas. O Presidente informa aos membros da Comissão que foram 
designados como relator da Comissão o Deputado Luiz Tadeu Leite e 
como sub-relator, o Deputado Alberto Bejani. Passa-se à 3a Fase do 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados 14 requerimentos do Deputado lrani Barbosa, em que 
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solicita seja pedido à Secretária da Justiça que envie relação dos 
salvo-condutos confeccionados para os internos que irão usufruir de 
saída temporária judicial nos presídios do Estado; que envie relação 
de todos os servidores e ex-Diretores demitidos do sistema prisional 
do Estado nos últimos seis anos e convide-os a prestar 
esclarecimentos nesta Comissão e a relação dos detentos que foram 
enviados para cumprir pena por tráfico de drogas no sistema prisional 
do Estado nos últimos seis anos; ao Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado que envie relação dos inquéritos recebidos nos últimos seis 
anos das delegacias de Ribeirão das Neves; que determine às varas 
de execuções penais que forneçam a relação das condenações 
proferidas e "sursis" concedidos nos últimos seis anos; a relação dos 
condenados por tráfico de drogas, latrocínio e homicídio que cumprem 
pena em casa; ao Secretário de Segurança Pública que envie relação 
dos inquéritos instaurados nas delegacias que menciona, bem como 
dados relativos aos indiciados; ao Comandante-Geral da PMMG que 
envie relação dos boletins de ocorrência emitidos, nos últimos seis 
anos, pela 2a Companhia Independente e pelo 5° Pelotão Especial ; 
relação e cópias das ocorrências emitidas pela PMMG, nos últimos 
seis anos, relativas ao sistema prisional do Estado; ao Diretor-Geral 
do DEOESP o envio do inquérito que cu lminou na prisão de 
traficantes de drogas na Penitenciária José Maria Alkmim . bem como 
as fitas decorrentes da quebra de sigilo telefônico dos traficantes; ao 
Ministro da Justiça que sejam colocados à disposição agentes e 
técnicos da Secretaria Anti-Drogas para prestar assessoria a esta 
Comissão; ao Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais 
seja colocado à disposição desta Comissão membro do corpo técnico 
da Delegacia Especializada no Combate a Drogas e Entorpecentes; 
sejam convocados os Srs. Wanderson de Souza Lima, Juiz, Leonardo 
Barbabela e Rodrigo Fonte Boa, Promotores, todos de Ribeirão das 
Neves, para prestar esclarecimentos a esta Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados quatro requerimentos 
do Deputado Alberto Bejani, em que solicita sejam convidados dois 
Juízes e um Promotor que atuam em Juiz de Fora; sejam convocados 
os Srs. Cristiano Ribeiro , Delegado Regional , Eurico da Cunha Neto e 
Elder D'Ângelo, Delegados, e Ubirajara Matos. chefe dos 
investigadores da CERESP de Juiz de Fora, e , ainda, seja pedido ao 
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Sr. Eurico Neto, Delegado, e ao Diretor-Geral da Penitenciária José 
Edson Cavaliere que encaminhem a relação dos presos que fugiram 
do CERESP de Juiz de Fora e da mencionada penitenciária. Após 
votação, é aprovado requerimento do Deputado Durval Ângelo , em 
que solicita a convocação dos todos os envolvidos com tráfico de 
drogas que atuavam na Penitenciária José Maria Alkmim, bem como 
as seguintes autoridades: Maj. Russo, o Delegado do DEOESP que 
atuou no caso, os Srs. Leonardo Barbabela e Rodrigo Fonte Boa, 
Promotores, a Secretária da Justiça, o Superintendente de 
Organização Penitenciária, o Superintendente de Polícia e o Sr. 
Marcos Terrinha, Presidente da Associação dos Agentes 
Penitenciários. O Presidente deixa de colocar em votação 
requerimento do Deputado lrani Barbosa, em que solicita o envio de 
ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o afastamento 
temporário do Sr. Wenderson de Souza Lima, Juiz, e do funcionário 
Antônio Carlos Gomes, Escrivão do Fórum da Comarca de Ribeirão 
das Neves, o envio de ofício ao Procurador-Geral de Justiça do 
Estado, e o afastamento temporário dos Srs. Leonardo Barbabela e 
Rodrigo Fonte Boa, Promotores, enquanto durarem as investigações 
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, 19 de fevereiro de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Luiz Tadeu Leite - lrani Barbosa -

Eduardo Brandão - Alberto Bejani. 
ATA DA 4r REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de dois mil 

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson 
Rezende, Elbe Brandão, Durval Ângelo, Doutor Viana, Luiz Tadeu 
Leite e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Edson Rezende, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado 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 
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a discutir o relatório sobre o diagnóstico da situação prisional no 
Estado de Minas Gerais. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Edson Rezende, Durval Angelo e 
Doutor Viana, em que solicitam seja aprovado o relatório sobre o 
diagnóstico do sistema prisional de Minas Gerais, em 2001, bem como 
se dê a ele a necessária e ampla divulgação; sejam solicitadas à 
Mesa da Assembléia providências no sentido de divulgar e distribuir 
aos órgãos e às entidades envolvidos cópias do mencionado relatório ; 
seja solicitada intervenção federal neste Estado, em razão do 
flagrante descumprimento, por parte do Poder Executivo, das leis que 
regulam os estabelecimentos penais do Estado; seja oficiado ao 
Presidente do IPSEMG, pedindo informações sobre a restituição do 
excedente da reserva técnica do Fundo de Pensão dos Servidores do 
IPSEMG; da Deputada Elbe Brandão, em que solicita seja 
encaminhado ofício ao Ministro da Educação pedindo o envio a esta 
Comissão da relação dos beneficiários do Programa Bolsa-Escola, no 
Município de Guaraciama; seja enviado ofício ao Ministro da 
Previdência e Assistência Social, pedindo seja encaminhada a esta 
Comissão a relação dos beneficiários do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil - PETI-, no Município de Guaraciama. 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, 20 de fevereiro de 2002. 
Edson Rezende, Presidente - Doutor Viana - Marcelo Gonçalves. 

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

1.547/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, do Deputado Gil Pereira, pretende 

declarar de utilidade pública a Fundação Sara Albuquerque Costa, 
com sede no Município de Montes Claros. 

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

Fundamentação 
A referida Fundação, instituída em 1998, presta relevantes serviços 

à comunidade, sendo sua principal meta auxiliar crianças e 
adolescentes portadores de câncer ou deficiência hematológica, de 
forma que possam receber os indispensáveis cuidados médicos. 

Para atingir seus objetivos. administra e mantém alojamento durante 
o período de consultas, exames, tratamento ambulatorial , bem como 
qualquer outro procedimento médico que não exija internamento 
hospitalar, buscando criar mecanismos que propiciem o bem-estar dos 
pacientes. 

O reconhecimento da instituição como sendo de utilidade pública 
reforçará os projetos por ela desenvolvidos. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.547/2001 , na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2002. 
João Leite, relator. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 3 E 4 E SOBRE A 
SUBEMENDA No 1 À EMENDA N° 4, APRESENTADAS EM 
PLENÁRIO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1 .804/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa. o projeto de 
resolução em epígrafe dispõe sobre o apoio às atividades de 
representação político-parlamentar e dá outras providências. 

A matéria, aprovada em 1° turno na forma do Substitutivo n° 1 . 
recebeu, quando da discussão em Plenário, no 2° turno. as Emendas 
n°S 3 e 4 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 4, sobre as quais, nos 
termos do art. 189, § 2°, c/c o art. 79, VIII , do Regimento Interno, 
emitimos este parecer. 

Fundamentação 
A Emenda no 3, de autoria do Deputado Ivo José, tem como objetivo 

assegurar a participação, no Conselho de Administração de Pessoal , 
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do Sindicato dos Servidores da Assembléia Legislativa. 
O Conselho de Administração de Pessoal, "órgão coletivo de 

assessoramento ao Diretor-Geral em assuntos de administração de 
pessoal", conforme dispõe o art . 3°, "caput". da Deliberação no 2.040, 
de 22 de maio de 2001 , é composto por titulares de unidades 
administrativas da Casa e por três servidores integrantes do Quadro 
de Pessoal da Secretaria da Assembléia, um representando os 
servidores efetivos, outro os de recrutamento amplo e o terceiro os 
servidores inativos. A escolha desses representantes é feita por meio 
de processo eleitoral democrático, em que se assegura a ampla 
participação de todas as categorias funcionais e de todos os 
servidores interessados. 

A Emenda no 3, em que pese a relevância da matéria, não nos 
parece conveniente, no momento, pelos motivos que passamos a 
expor. O primeiro deles é de natureza formal: a composição do 
Conselho de Administração de Pessoal da Secretaria desta Casa está 
regulamentada em deliberações, fato que confere maior flexibilidade 
ao sistema. Assim, seria de se estranhar que apenas um dos 
representantes, o designado pelo Sindicato, tenha sua permanência 
no Conselho assegurada por meio de resolução. Além do mais, nada 
impede que a Mesa da Assembléia, caso julgue conveniente, promova 
alterações na composição do Conselho, incluindo novos membros ou 
excluindo qualquer dos seus atuais componentes. O segundo motivo 
refere-se ao próprio mérito da questão. Parece-nos que a forma 
vigente de escolha de representantes de servidores contempla todas 
as categorias funcionais da Casa, assegurando a ampla participação 
de todos os interessados no processo, por meio de eleições diretas. A 
inclusão de novo representante de servidores no Conselho de 
Pessoal , a nosso ver, caracteriza duplicidade na representação, o que 
não nos parece adequado. 

Tanto a Emenda n° 4, de autoria do Deputado Agostinho Patrús, 
quanto a Subemenda no 1 àquela emenda, do Deputado Álvaro 
Antônio , visam à integração, no quadro a que se refere a Lei no 8.443. 
de 6 de outubro de 1983, dos servidores que, na data da promulgação 
da Constituição de 1989, estavam prestando serviços à Casa, 
ocupando cargos de provimento em comissão e que, por mais de 1 O 
anos, continuaram no pleno exercício de suas funções. Ainda que 
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meritória, a proposição nos parece inoportuna, por tratar de questão 
que entendemos ser de natureza diversa daquela objeto do projeto de 
resolução ora em exame, cujo objetivo é disciplinar o sistema de 
evolução na carreira dos servidores da Secretaria desta Assembléia 
Legislativa. Assim, acreditamos que a matéria poderia ser melhor 
disciplinada em legislação específica, após a elaboração de estudos 
que levem em consideração seus aspectos legais e orçamentários, de 
forma a preservar os princípios constitucionais e evitar prejuízo a 
servidores que, há anos , vêm prestando bons serviços à Casa. 

Por fim , constatamos a necessidade de proceder a uma pequena 
alteração na cláusula de vigência da proposição, uma vez que 
somente os dispositivos que se referem à promoção do servidor na 
carreira é que deveriam retroagir seus efeitos a 1 o de janeiro de 2002. 
Trata-se, portanto, de simples alteração material , que não altera a 
lógica da proposição. Para promover a mudança sugerida. 
apresentamos a Emenda n° 5, ao final deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição às Emendas n°s 3 e 4 e 

à Subemenda no 1 à Emenda no 4, apresentadas em Plenário ao 
Projeto de Resolução no 1 .804/2001 . e pela aprovação da Emenda no 
5, que apresentamos: 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação: 
"Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos, quanto aos arts. 1° a 6°, a 1° de janeiro de 
2002." 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.806/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, a proposição em tela 

tem por objetivo solicitar à Presidência desta Casa o envio de ofício ao 
Presidente da Fundação João Pinheiro, solicitando-lhe informações a 
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respeito da situação 
Desenvolvimento Humano 
instituição .. 

96 
dos levantamentos do Índice de 

Municipal - IDH-M-. a cargo daquela 

Nos termos dos arts 188 e 79, VIII , "c", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado e, a seguir, encaminhado à Mesa Diretora 
da Assembléia a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
Criado pela Organização das Nações Unidas com o intuito de se 

mensurar o progresso do contingente de uma determinada região , o 
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - leva em consideração 
fatores sociais de relevante interesse, especialmente a longevidade ou 
esperança de vida ao nascer, a educação refletida pelas taxas de 
alfabetização de adultos e a de matrícula nos três níveis de ensino e, 
finalmente, a renda "per capita", ajustada pela paridade do poder de 
compra. 

Embora o IDH-M - uma extensão do IDH - seja reconhecido como 
índice de grande valia como elemento norteador de planejamento e 
implantação de políticas públicas. por oferecer uma avaliação objetiva 
da situação real e particularizada dos municípios, levando-se em 
conta as disparidades econõmicas e sociais das regiões mineiras, 
ainda assim - observa o autor da matéria - . em nosso Estado, os 
dados de sua última formulação encontram-se defasados por terem 
como base o censo de 1991 e por terem sido criados vários 
municípios após essa data. 

Neste ponto. ajuizamos ser o pedido de informações oportuno e 
necessário para que o parlamentar saiba ao certo a previsão do 
término dos trabalhos de formulação atualizada daquele índice por 
parte da Fundação João Pinheiro. 

Além disso, devemos levar em conta que a proposição encontra 
amparo no § 3° do art. 54 da Constituição mineira, segundo o qual a 
Assembléia Legislativa poderá encaminhar pedido de informação a 
dirigente de entidade da administração indireta, entre outras 
autoridades 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

2.806/2001 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 20 de fevereiro de 2002 . 
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Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Ofinto Godinho -
Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.832/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 

97 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em tela tem 
por objetivo seja enviado ofício em nome desta Casa ao Secretário de 
Estado de Transportes e Obras Públicas, solicitando-lhe o envio da 
relação de todos os convênios celebrados com empreiteiras ou 
municípios de Minas Gerais no ano de 2001, referentes à execução de 
obras de infra-estrutura urbana, principalmente as programadas para 
os Municípios de São Lourenço, São Tomé das Letras, Cambuquira, 
Caxambu, Lambari , Lavras, Três Pontas, Três Corações, Soledade, 
Carmo de Minas, Seritinga e Campanha. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo", de 
23/11 /2001 e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado, para 
que, nos termos do art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno, receba 
parecer. 

Fundamentação 
A apresentação do requerimento por membro deste parlamento 

configura o efetivo exercício da atribuição que lhe é conferida pelo art. 
46, inciso 11 , do Regimento Interno, e o seu encaminhamento a 
autoridade do Poder Executivo encontra respaldo na Constituição 
mineira, que, no§ 2° de seu art. 54, assim dispõe: 

"Art. 54- ............ .. ...... ... .. ................ ..................... ... . 
§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar a 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". 

Além disto, visto que a proposição encerra o claro propósito de 
exercer fiscalização de natureza contábil , financeira e operacional , sua 
apresentação fica caracterizada como instrumento de efetivo controle 
sobre ato do Poder Executivo. Assim , o pedido de informações está 
amparado, ainda, pelos arts. 73 e 74 da Constituição do Estado. 

Por fim, cabe ressaltar que a legitimidade do requerimento afigura-
se-nos patente ao constatarmos que as informações extraídas da 
documentação solicitada são imprescindíveis para que não só o 
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parlamentar requerente , como também a Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas - da qual ele é Presidente - possam 
exercer a contento as funções que lhes são atribuídas regimental e 
constitucionalmente. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

2.832/2001 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio , relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.856/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
a proposição em tela requer à Presidência da Assembléia Legislativa 
seja enviado ofício ao Presidente do Banco de Desenvolvimento do 
Estado de Minas Gerais, solicitando as seguintes informações a 
respeito do Programa de Investimentos Sociais na Área de Influência 
da Companhia Vale do Rio Doce: quais municípios já deram entrada 
com a documentação; quais já obtiveram aprovação dos projetos; 
quais já assinaram convênio com o BDMG no âmbito destes 
programa; e quais já receberam recursos decorrentes da assinatura 
dos convênios. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber paracer, nos termos do art. 79,VIII , "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Governo do Estado de Minas Gerais elaborou um programa de 

investimentos de caráter social para a aplicação dos recursos do 
Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da 
Desestatização - FRD -. na modalidade de apoio financeiro não 
reembolsável para a realização de investimentos sociais nos 
municípios que compõem a área de influência geo-econômica da 
Companhia Vale do Rio Doce- CVRD -, de acordo com a Resolução 
no 940, de 15/ 12/98, do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES -, gestor do FRD. que alterou a 
Resolução no 918, de 17/ 12/97, relativa à criação do FRD. 

Esse programa, objeto do pedido de informação do requerimento, 
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busca promover o desenvolvimento economrco e social nos 
municípios da área de influência da CVRD, por meio da aplicação 
orientada de recursos em investimentos da caráter social , priorizando 
as ações em pequenos municípios onde se espera significativo 
impacto na qualidade de vida da suas população, beneficiando 193 
munrcípios mineiros. 

Foi estabelecida uma relação de investimentos. classificados pelo 
Governo como prioritários para o desenvolvimento social e econômico 
das regiões, que também são classificadas por ordem de prioridade 
para a apresentação de projetos e o atendimento com recursos do 
programa, como se segue: saneamento e meio ambiente; saúde e 
educação. 

Quanto ao valor do investimento, deverá ter dotação orçamentária 
específica, elaborada pelo BDMG, inclusive parcela correspondente à 
contrapartida de recursos próprios do beneficiário, quando existente. 

Para o repasse dos recursos do programa, serão celebrados 
convênios entre o BDMG e os beneficiários, e que cada um destes 
poderá celebrar mais de um convênio. de acordo com os processos 
licitatórios efetivados, cujo valor total está limitado ao montante 
especificado para cada município. 

Os prazos para a execução da obra e o desembolso dos recursos 
deverão acompanhar o cronograma aprovado pelo BDMG, proposto 
em edital de licitação e não deverão ultrapassar 12 meses após a 
assinatura do convênio, respeitado o prazo limite estipulado pelo 
BNDES para a utilização dos recursos do Fundo. 

Passado mais de um ano da implantação do Programa, espera-se 
que o Departamento de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do 
BDMG, encarregado de implantá-lo, já tenha subsídios para 
esclarecer as questões técnicas argüidas na proposição. 

Portanto, consideramos pertinentes as informações postuladas e, 
visto que os valores do investimentos deverão ter dotação 
orçamentária específica daquele Banco e sendo ele empresa pública, 
cujo capital social tem participação do Estado, compreendemos que 
cabe a este Poder fiscalizar suas ações. 

No entanto. sob o aspecto formal, apresentamos emenda à 
proposição para dar-lhe o direcionamento correto, conforme dispõe o 
art. 233, XII , do Regimento Interno . 

.____ ___ o ___ ___, 
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Conclusão 

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 
2.856/2001 com a Emenda no 1 . a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Onde se lê no vocativo epistolar: "Exmo. 1 o_ Secretário", leia-se: 

"Exmo. Sr. Presidente". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Olinto Godinho - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.877/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Rogério Correia. por meio do requerimento em epígrafe, 
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que envie ofício ao 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
solicitando-lhe as seguintes informações a respeito da festa de 
encerramento do evento de prevenção de acidentes, realizado no 
segundo semestre de 1999, na casa de espetáculos Canecão Mineiro: 
qual a data do evento e quem o custeou; qual o número de 
convidados e a estimativa do número de presentes; o que motivou a 
escolha do local e se foi requisitado dos proprietários o alvará de 
funcionamento quando da realização do evento e, finalmente , se se 
tinha conhecimento das condições de segurança do local. 

Publicada, foi a proposição encaminhada à Mesa da Assembléia 
para que, nos termos do art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno, 
receba parecer. 

Fundamentação 
O pedido em questão encontra-se disciplinado na Constituição do 

Estado, conforme dispõe o seu art. 54, § 3°, abaixo transcrito: 
"Art . 54- ............... .......................... . 
§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, 
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, 
sujeita a responsabilização.". 

O pedido de informação, devidamente tratado em sede 
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constitvcional , foi elaborado à luz do art. 50 da Constituição da 
República e deflui de um poder-dever conferido ao Legislativo, o de 
fiscalizar e controlar os atos do Executivo. 

O requerimento em questão está relacionado com o incêndio 
ocorrido em 24/11 /2001 , na casa de "shows" Canecão Mineiro, que 
acarretou a morte de sete pessoas e o ferimento de centenas. 

Antes da referida ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado fez uso das dependências da casa para festa da corporação, e 
a imprensa, ao veicular essa notícia, levantou suspeitas sobre a 
eficiência do órgão e sobre a moralidade de suas ações. 

Recentemente inserto na Constituição, por meio da Emenda n° 19, o 
princípio da eficiência é o que impõe à administração pública a 
persecução do bem comum por meio do exercício de suas 
competências. sempre buscando a qualidade da prestação de 
serviços e benefícios para a sociedade. 

Ao noticiar a festa , os meios de comunicação veladamente 
apontaram a omissão do Corpo de Bombeiros. colocaram em dúvida a 
neutralidade e transparência dos seus atos e , conseqüentemente, sua 
capacidade de agir de acordo com o princípio da eficiência, o que 
justifica o encaminhamento do pedido de informação ora proposto. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 

2.877/2001 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Ivo José - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.894/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Eduardo Hermeto, por meio da propos1çao em tela, 
solicita ao Presidente desta Casa sejam pedidas ao Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado informações sobre as 
falhas que foram toleradas pela Prefeitura de Belo Horizonte com 
respeito à casa de "shows" Canecão Mineiro e resultaram na tragédia 
ocorrida na madrugada de 23/11/2001. Requer, ainda, que se tome 
ciência da situação de todos os locais de "shows", teatros, 
espetáculos etc. de Belo Horizonte e de Minas Gerais e que se analise 
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o que pode ser feito para que a população de Belo Horizonte deixe 
de ser prejudicada pela inércia da Prefeitura da Capital. 

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 
Após o incidente ocorrido na casa de "shows" Canecão Mineiro, 

onde um incêndio acarretou a morte de algumas pessoas, deixando 
outras centenas feridas, é que atentamos para a insegurança 
existente nos prédios que recebem grande número de pessoas. 

A respeito da tragédia ocorrida no Canecão Mineiro, foi aberto 
inquérito policial para investigar as causas do incêndio e apontar as 
responsabilidades pelo ocorrido. Com esse mesmo objetivo, a Câmara 
Municipal de Belo Horizonte realizará uma audiência pública para 
investigar suas causas, e já está agendado um encontro entre a 
Prefeitura, o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público, para que, 
juntos, possam discutir o problema e avaliar a realidade da 
fiscalização e da segurança contra incêndios em edificações e casas 
de espetáculos em nosso Estado. 

Como compete ao Corpo de Bombeiros Militar, conforme determina 
a Lei Complementar no 54, de 1999, coordenar e executar as ações de 
defesa civil, proteção e socorrimento públicos, prevenção e combate a 
incêndios, perícias a incêndio e explosão em locais de sinistro, busca 
e salvamento, consideramos oportuno o envio da solicitação que ora 
se propõe. 

No entanto, com o intuito de adequar a proposição às normas de 
redação oficial da Casa e dar-lhe melhor entendimento, optamos por 
apresentar-lhe substitutivo. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.894/2001 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , na forma 
regimental, sejam solicitadas ao Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais as informações que se 
seguem: 
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- em relação aos requisitos de segurança contra incêndios, 

disciplinados em lei , quais não foram cumpridos pela casa de "shows" 
Canecão Mineiro; 

- qual a situação em que se encontram as casas de espetáculos de 
Belo Horizonte em relação a prevenção e combate a incêndios; 

- qual a orientação que esse órgão pode fornecer aos moradores de 
Belo Horizonte, por intermédio da Assembléia Legislativa, orientando-
os em casos de incêndio e contribuindo para a fiscalização desses 
estabelecimentos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia . 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Olinto Godinho - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.895/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Miguel Martini , por meio da proposição em tela , solicita 
seja pedido ao Presidente da Assembléia Legislativa que encaminhe 
ofício ao Presidente do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Sacio-
econômico de Minas Gerais - FUNDESE -, solicitando-lhe que 
justifique as seguintes divergências, observadas na análise do 
orçamento e do balanço anual do Estado de Minas Gerais: 

a) diferença entre o valor dos depósitos realizados pelos 
contribuintes do ICMS e os valores registrados no orçamento e no 
balanço anual como contribuição dos empresários para o FUNDESE-
GERA Minas, nos exercícios de 1999 a 2001 ; 

b) diferença entre o valor do depósito realizado pelos contribuintes 
do ICMS e os valores registrados na mensagem do Governador e no 
balanço anual na conta do FUNDESE-GERA Minas; 

c) diferença entre o valor projetado do depósito anual devido pelos 
contribuintes do ICMS e os valores registrados na mensagem do 
Governador e no balanço anual na conta do FUNDESE-GERA Minas; 

Requer, ainda, que seja encaminhado à Casa o relatório de 
empréstimos realizados nos anos de 1998 a 2001 , constando o 
número de cada contrato, ano a ano, individualizando o valor do 
empréstimo; as datas de início e término do contrato, o número e o 
valor das prestações contratadas, o porte da empresa e, finalmente, o 
município onde está localizada a sede da empresa. 
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Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socieconômico do Estado 

de Minas Gerais - FUNDESE -, foi criado pela Lei n° 11 .396, de 
6/1/94, e regulamentado pelo Decreto no 39.755, de 21 /7/98, com o 
objetivo de dar suporte financeiro a programas de fomento e 
desenvolvimento de médias, pequenas e microempresas e de 
cooperativas localizadas em nosso Estado que atendam às condiçôes 
e aos requisitos específicos do programa no qual estejam 
enquadradas. 

Entre os projetos que o Fundo abrange, está o FUNDESE-GERA 
Minas. que é um Programa de Apolo Creditício ao Desenvolvimento 
da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de 
Minas Gerais, objeto de questionamento da proposição em análise. 

São recursos do Fundo as dotações consignadas no orçamento do 
Estado ou decorrentes de créditos adicionais; os provenientes de 
operações de crédito interno ou externo de que o Estado seja 
mutuário; os retornos. relativos a principal e encargos de 
financiamento concedidos com recursos do Fundo; os resultantes das 
aplicações financeiras de disponibilidade temporária e outros 
recursos, sendo que deverá transferir ao Tesouro Estadual recursos 
para pagamento de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo 
Estado em operações de crédito destinadas a ele. 

Ao serem analisados os demonstrativos das despesas 
orçamentárias publicadas, por força do art.74. § 3°, da Constituição 
mineira, em relação ao FUNDESE, foram percebidas divergências nos 
valores numéricos apresentados mês a mês, razão pela qual houve a 
necessidade de fiscalizar tai s dados, inquirindo as informações 
mencionadas, as quais consideramos oportunas e constitucionalmente 
amparadas. 

Visto que o órgão gestor do Fundo é o BDMG. entendemos que o 
pedido de informação deverá ser dirigido a esse orgão. 

Ainda relacionada com a redação da proposta, verificamos algumas 
incorreções, razão pela qual optamos por apresentar substitutivo à 
matéria. 
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Conclusão 

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 
2.895/2001 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
O Deputado que este subscreve requer a V.Exa., na forma 

regimental , sejam solicitadas ao Presidente do Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG - as 
informações relacionadas a seguir. 

I - A justificativa das seguintes divergências observadas na análise 
do orçamento e do balanço anual do Estado de Minas Gerais: 

a) diferença entre o valor dos depósitos realizados pelos 
contribuintes do ICMS e os valores registrados no orçamento e no 
balanço anual com contribuição dos empresários para o FUNDESE-
GERA Minas, nos exercícios de 1999 a 2001 ; 

b) diferença entre o valor do depósito anual realizado pelos 
contribuintes do ICMS e os valores registrados na mensagem do 
Governador e no balanço anual na conta do FUNDESE -GERA Minas; 

c) diferença entre o valor projetado do depósito anual devido pelos 
potenciais contribuintes do ICMS e os valores registrados na 
mensagem do Governador e no balanço anual na conta do 
FUNDESE-GERA Minas. 

11 - o relatório de empréstimos realizados nos anos de 1998 a 2001 , 
contendo o número de cada contrato, ano a ano, individualizando as 
seguintes informações: 

- valor dos empréstimos; 
- datas de início e término do contrato; 
- número e valor das prestações contratadas; 
- porte da empresa; 
- município onde está localizada a sede da empresa. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Ivo José - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

....____---0-------J 
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Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. José 
do Patrocínio Paulino, ocorrido em 4/2/2002. em São Paulo, SP. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento da Sra. Nilza 
Leroy, ocorrido em 11 /2/2002, em Esmeraldas. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marco Régis , notificando o falecimento do Sr. 
Florentino da Silva, ocorrido em 3/2/2002, em Muzambinho. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do Sr. Gilberto 
de Sousa, ocorrido em 1°/1/2002, em Belo Horizonte.(- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Marco Régis , notificando o falecimento do Sr. Belo 
Zeitune, ocorrido em 1°/2/2002, em Guaxupé. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. 
Ana Maria Andrade Prev1atto, ocorrido em 11/2/2002, em Andradas. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. 
Maria lgnez Bouere Abijaudi , ocorrido em 17/2/2002. em Belo 
Horizonte. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Valter Veado, ocorrido em 12/2/2002, em Belo Horizonte. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 323a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/2/2002 
Presidência dos Deputados Ivo José e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente) : Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à 
Constituição n°s 82 e 83/2002 - Projetos de Lei n°s 1.947 a 
1.956/2002 - Requerimentos n°s 3.079 a 3.099/2002 - Requerimento 
do Deputado Antônio Genaro - Comunicações: Comunicações da 
Comissão do Trabalho e dos Deputados Arlen Santiago, Antônio 
Carlos Andrada e outros, Sebastião Navarro Vieira e Paulo Pettersen -
Comunicação não Recebida: Comunicação do Deputado Márcio 
Kangussu - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio 
Kangussu, Durval Ângelo, João Paulo e Sargento Rodrigues- 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da 
Presidência Leitura de Comunicações Despacho de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Antônio Genaro; 
deferimento Votação de Requerimentos: Requerimento n° 
2.708/2001 ; aprovação- Requerimento n° 2.739/2001 ; aprovação com 
a Emenda n° 1 - Requerimento n° 2.749/2001 ; aprovação -
Requerimento n° 2 .821 /2001 ; aprovação- Requerimento do Deputado 
Ermano Batista; deferimento; discurso do Deputado Ermano Batista -
Requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira; deferimento; 
discurso do Deputado Paulo Piau - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio- 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 - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão -

._____ ___ o --------J 
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Elaine Matozinhos - 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 - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - 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. 

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Aílton Vilela , 2°-Secretário "ad hoc··, procede à leitura 

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

- O Deputado Glycon Terra Pinto, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 

encaminhando, em atenção ao requerimento da Comissão de Direitos 
Humanos contido no Ofício no 2.818/2001 /SGM, cópias das 
informações prestadas pelo Juiz de Direito da 1 a Vara Criminal da 
Comarca de Montes Claros. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança 
Pública, prestando informações relativas ao Requerimento no 
2.761 /2001 , da Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. José Francisco da Silva, Secretário Adjunto de Direitos 
Humanos, encaminhando cópia do Programa Mineiro de Direitos 
Humanos. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

L...---..----0-------l 
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Do Sr. Afonso Eustáquio Santiago, Vice-Presidente da Federação 

Mineira de Taekwondo, encaminhando cópia de ofício enviado ao 
Governador do Estado em que enaltece as qualidades de servidor 
desta Casa. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 82/2002 
Dá nova redação ao "caput" do art. 201 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art . 1 o - O "caput" do art. 201 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 201 - O Estado aplicará, anualmente, nunca menos de 30°o 

(trinta por cento) da receita resultante de seus impostos, incluída a 
proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento 
do ensino". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2002. 
Gil Pereira - Jorge Eduardo de Oliveira - Marco Régis - Chico Rafael 

- Luiz Fernando Faria - Márcio Kangussu - Dalmo Ribeiro da Silva -
Eduardo Brandão - Amilcar Martins - Paulo Pettersen - Ambrósio Pinto 
- Márcio Cunha - Rêmolo Aloise - lvair Nogueira - João Paulo -
Antônio Genaro - Bené Guedes -Sebastião Costa- Cristiano Canêdo 
- Pastor George - Agostinho Silveira - Cabo Morais - Arlen Santiago -
Alencar da Silveira Júnior- Antônio Carlos Andrada- Luiz Tadeu Leite 
- Dilzon Melo - Luiz Menezes. 

Justificação: É certo que o Estado pode destinar ao ensino 
percentual superior a 25% da sua receita tributária , porquanto a Carta 
Magna apenas estabelece o limite mínimo. Ponderamos, contudo, que 
a prática dos governantes, desde a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, tem sido ater-se ao texto legal, aplicando tão-
somente o teto mínimo. 

Ora, se essa tem sido a prática adotada ao longo dos anos, e o 
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ensino continua em estado precário por falta de verba. a saída é 
estabelecermos um percentual mais elevado, para possibilitar uma 
educação de melhor qualidade, a contratação e a reciclagem 
permanente de professores e a construção de novas escolas, com o 
conseqüente aumento de vagas, entre outros benefícios. 

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

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. 

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos 
termos do art . 64, § 4°, da Constituição do Estado, promulga a 
seguinte emenda ao texto constitucional: 

Art. 1 o - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é 
acrescido do seguinte artigo: 

"Art . 103 - É instituído, por vinte anos, o Fundo para a Revitalização 
Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São 
Francisco, em território mineiro, com o objetivo de custear programas 
e projetos governamentais de recuperação hidroambiental do rio e de 
seus afluentes e de desenvolvimento sustentável da região banhada 
por eles.". 

§ 1°. - O Fundo será constituído por cinco décimos por cento do 
produto da arrecadação dos impostos de competência do Estado, 
deduzidas as vinculações ou participações constitucionais. 

§ 2°. - O Poder Executivo publicará demonstrativo bimestral da 
execução orçamentária, discriminando as fontes e os usos do Fundo. 

Art. 2°. - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2002. 
Gil Pereira- Jorge Eduardo de Oliveira - Marco Régis - Chico Rafael 

- Luiz Fernando Faria - Márcio Kangussu - Dalmo Ribeiro Silva -
Eduardo Brandão - Amilcar Martins - Paulo Pettersen - Ambrósio Pinto 
- Rêmolo Aloise - lvair Nogueira - João Paulo - Antônio Genaro - Bené 
Guedes - Sebastião Costa - Cristiano Canêdo - Pastor George -
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Antônio Carlos Andrada - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha -
Agostinho Silveira - Cabo Morais - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Alencar da Silveira Júnior - Dilzon Melo - Luiz Menezes. 

Justificação: A poluição e a falta de saneamento básico têm 
ocasionado impactos extremamente negativos para a qualidade das 
águas do Velho Chico e da vida das populações ribeirinhas. Recente 
expedição ao longo do rio São Francisco, amplamente divulgada pela 
imprensa, mostrou o quadro desolador em que ele se encontra. 

E necessário assegurar uma oferta continuada de recursos 
financeiros a serem investidos não só no aumento e na melhoria da 
qualidade da oferta hídrica na bacia do rio São Francisco, como 
também no desenvolvimento econômico e social da região que ele 
corta. 

Tem esse sentido esta proposta. Os recursos advindos de 0 ,5°o da 
receita de impostos do Estado deverão ser utilizados no financiamento 
de programas governamentais voltados para a revitalização do São 
Francisco e seus afluentes, em projetos de uso racional da água, 
reflorestamento, recuperação de matas ciliares, saneamento básico, 
educação ambiental , irrigação, pesca, piscicultura, navegação, 
geração de energia elétrica, turismo e outras atividades capazes de 
gerar o desenvolvimento sustentável da região. 

Pela importância da proposição, peço o apoio de todos os 
Deputados à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.947/2002 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros da Arte Real , 

com sede no Município de Curvelo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica 

Obreiros da Arte Real , com sede no Município de Curvelo. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2002. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A Loja Maçônica Obreiros da Arte Real é uma entidade 

civil sem fins lucrativos, tem como objetivo o incentivo à cultura e visa 
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desenvolver atividades assistenciais, filantrópicas . 

Sendo uma instituição filosófica, iniciática e progressista, luta pelo 
aprimoramento moral, intelectual e social da humanidade, 
proclamando os princípios gerais da Maçonaria. 

Diante disso, entendo ser justa e meritória a declaração de utilidade 
pública da Loja Maçônica Obreiros da Arte Real. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.948/2002 
Institui o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar e no Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado, nos termos da Lei Federal n° 10.029, de 20 de 
outubro de 2000, o Serviço Auxiliar Voluntário, obedecidas as 
condições previstas nesta lei. 

Parágrafo único - O voluntário que ingressar no serviço de que trata 
esta lei será denominado Soldado PM Temporário ou Soldado PM do 
Corpo de Bombeiros Militar e estará sujeito, no que couber, às normas 
aplicáveis aos integrantes de ambas as corporações. 

Art. 2° - O Serviço Auxiliar Voluntário, de natureza profissionalizante, 
tem por finalidade a execução de atividades administrativas. de saúde 
e de defesa civil. 

Parágrafo único - No exercício das atividades a que se refere o 
"caput" deste artigo, ficam vedados, sob qualquer hipótese, nas vias 
públicas, o porte ou o uso de arma de fogo e o exercício do poder de 
polícia. 

Art. 3° - O recrutamento para o Serviço Auxiliar Voluntário deverá ser 
precedido de autorização expressa do Governador do Estado, 
mediante proposta fundamentada do Comandante-Geral da Polícia 
Militar e do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, 
observado o limite de um Soldado PM Temporário para cada cinco 
integrantes do efetivo total fixado em lei. 

Art. 4° - O ingresso no Serviço Auxiliar Voluntário dar-se-á mediante 
aprovação em prova de seleção, além do preenchimento dos 
seguintes requisitos: 
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I - se homem, ser maior de dezoito anos, tendo excedido às 

necessidades de incorporação das Forças Armadas; 
11 - se mulher, estar na mesma faixa etária a que se refere o inciso 

anterior; 
111 - estar em dia com as obrigações eleitorais; 
IV - ter concluído o ensino médio; 
V - ter boa saúde, comprovada mediante apresentação de atestado 

de saúde expedido por órgão de saúde pública ou realização de 
exame médico e odontológico na Polícia Militar ou no Corpo de 
Bombeiros Militar, a critério destes; 

VI - ter aptidão física, comprovada por testes realizados na Polícia 
Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar; 

VIl - não ter antecedentes criminais, situação comprovada mediante 
a apresentação de certidões expedidas pelos órgãos policiais e 
judiciários estaduais e federais, sem prejuízo de investigação social 
realizada pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros Militar, a 
critério deste; 

VIII - estar classificado dentro do número de vagas oferecidas no 
edital da respectiva seleção. 

Art. 5° - O prazo de prestação do Serviço Auxiliar Voluntário será de 
um ano, prorrogável por igual período, desde que haja manifestação 
expressa do Soldado PM Temporário ou do Soldado PM do Corpo de 
Bombeiros Militar e interesse da instituição onde estiver lotado. 

§ 1° - O pedido de prorrogação deverá ser protocolizado na 
organização policial militar em que estiver em exercício o Soldado PM 
Temporário ou o Soldado PM do Corpo de Bombeiros Militar, trinta 
dias antes da data de encerramento do período de prestação do 
serviço. 

§ 2° - Findo o prazo previsto no "caput" deste artigo e não havendo 
manifestação expressa do Soldado PM Temporário ou do Soldado PM 
do Corpo de Bombeiros Militar, não havendo interesse da Polícia 
Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar ou não sendo mais possível a 
prorrogação, será ele desligado de ofício. 

Art. 6° - O desligamento do Soldado PM Temporário ou do Soldado 
PM do Corpo de Bombeiros Militar ocorrerá nas seguintes hipóteses: 

I - ao final do período de prestação do serviço, nos termos do art. 5° 
desta lei; 
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11 - a qualquer tempo, mediante requerimento do Soldado PM 
Temporário ou do Soldado PM do Corpo de Bombeiros Militar; 

111 - quando o Soldado PM Temporário ou o Soldado PM do Corpo 
de Bombeiros Militar apresentar conduta incompatível com os serviços 
prestados; 

IV - em razão da natureza do serviço prestado. 
Art. r- São direitos do Soldado PM Temporário e do Soldado PM 

do Corpo de Bombeiros Militar: 
I - freqüência a curso específico de treinamento, a ser ministrado 

pelas organizações policiais militares; 
11 - auxílio mensal equivalente a dois salários mínimos; 
111 -alimentação; 
IV - uso de uniforme, exclusivamente em serviço; 
V - contar, como título, em concurso público, um ponto para cada 

ano de serviço prestado; 
VI - assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada pela 

Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar. 
Art. 8° - O Soldado PM Temporário e o Soldado PM do Corpo de 

Bombeiros Militar estarão sujeitos à jornada semanal de quarenta 
horas de trabalho. 

Art. 9° - Deverá ser contratado, para todos os integrantes do Serviço 
Auxiliar Voluntário , seguro de acidentes pessoais destinado a cobrir os 
riscos do exercício das respectivas atividades. 

Art. 1 O - A prestação do Serviço Auxiliar Voluntário não gera vínculo 
empregatício nem obrigação de natureza trabalhista , previdenciária ou 
afim. 

Parágrafo único - Fica vedada a criação de cargos em decorrência 
da instituição do Serviço Auxiliar Voluntário . 

Art. 11 - Os municípios poderão responsabilizar-se pelos custos dos 
Soldados PM Temporários e dos Soldados PM do Corpo de 
Bombeiros Militar em exercício nas organizações policiais militares 
sediadas nos respectivos territórios, incumbindo às Polícias Militares, 
mediante planejamento estratégico, observadas as prioridades 
administrativas e a disponibilidade de recursos, empregar os policiais 
militares por eles substituídos nas atividades operacionais locais, na 
forma a ser definida em convênio. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art . 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva 
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Justificação: No ano que se passou, foi aprovada a Lei no 14.082, a 
partir de projeto de minha autoria, a qual dispõe sobre o serviço 
voluntário nos órgãos e entidades da administração pública estadual. 
Tal norma foi elaborada nos termos da Lei no 9.608, de 18/2/98, que 
permitia a contratação de voluntários apenas nas entidades da 
administração pública estadual que tivessem objetivos cívicos, 
culturais , educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 
social. 

Posteriormente, foi promulgada a Lei Federal n° 10.029, de 
20/10/2000, que estabelece normas gerais para a prestação voluntária 
de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de 
defesa civil nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares. 

A Polícia Militar mineira é a responsável pela polícia ostensiva e pela 
preservação da ordem pública. Mas várias de suas atribuições, no 
entanto, não exigem a formação completa de um Soldado - destaco 
aquelas de cunho administrativo. 

A aprovação do presente projeto permitirá que vários policiais 
militares possam ser deslocados para atividades de patrulhamento, 
propiciando a melhoria do policiamento ostensivo no nosso Estado. 

A prestação de serviço voluntário nas instituições de segurança 
pública já é adotada com êxito em outros países, sendo certo que a 
medida de se colocarem mais policiais e bombeiros nas ruas resultará 
em um menor índice de violência nestas, assim como gerará um 
menor índice de pessoas desempregadas. 

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta 
nossa 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° 1.949/2002 
Declara de utilidade pública o Asilo Frei Arcanjo, com sede no 

Município de Santa Rita de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Frei Arcanjo, com 
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sede no Município de Santa Rita 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, 20 de fevereiro de 2002. 
Durval Ângelo 
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Justificação: O Asilo Frei Arcanjo é uma entidade que está em pleno 
funcionamento há mais de dez anos, prestando serviços de natureza 
caritativa e filantrópica, de forma absolutamente graciosa, oferecendo 
aos seus assistidos alimentação, assistência médica, vestuário e 
amparo jurídico e social , sem discriminação de raça, cor ou credo 
político ou religioso. 

Além do mais, vale dizer que a entidade preenche os requisitos 
legais para ser declarada de utilidade pública e presta bons serviços à 
comunidade, razões pelas quais contamos com a anuência dos 
nobres colegas à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .950/2002 
Garante a todo cidadão o direito às informações relativas à merenda 

escolar e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo, no âmbito estadual . obrigado a 

fazer públicas todas as informações de interesse particular, coletivo ou 
geral, concernentes à merenda escolar. 

Art. 2° - Deverão todos os órgãos da administração pública direta ou 
indireta, envolvidos com o programa da merenda escolar, dentro de 
suas atribuições específicas. estar aptos a prestar as informações 
previstas no "caput''. 

Art. 3° - As informações inerentes ao programa da merenda escolar, 
previstas no "caput", deverão constar oficialmente em relatórios e 
afins. ficando estes sempre à disposição de quaisquer interessados. 
em cada órgão. 

Art. 4° - Nas informações deverão constar: 
I- origem, fabricante e fornecedor de todos os alimentos fornecidos; 
li- data de fabricação e validade de cada produto; 
111 - teor protéico-calórico de cada alimento e, no seu conjunto. de 
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cada refeição; 

IV- critérios determinantes da escolha do cardápio diário; 
V- valores financeiros e quantidades. por item, por conjunto e pelo 

global; 
VI - endereço e plena identificação, por CGC e inscrição estadual , 

dos fabricantes e dos fornecedores; 
VIl - identificação do profissional responsável pela elaboração do 

cardápio diário; 
VIII - prévia programação, com antecedência mínima de duas 

semanas, do cardápio diário. 
Art. 5° - Cópias de todas as informações previstas no art. 4° deverão 

estar disponíveis para quaisquer interessados. 
Art. 6° - Estarão incursos em crime de sonegação de informações 

todos aqueles que forem caracterizados em descumprimento desta lei. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2002. 
Eduardo Brandão 
Justificação: Através da merenda escolar, as instituições 

governamentais têm proporcionado condições de boa alimentação a 
milhares de crianças, que assim podem atingir níveis nutricionais 
adequados para uma perfeita aprendizagem. Os programas 
nutricionais dos órgãos públicos ou privados devem primar pela 
qualidade das refeições, levando-se em consideração a quantidade e 
a variedade de nutrientes de que o aluno precisa diariamente. Além 
disso, essas informações devem estar disponíveis em relatórios para 
quem solicitar. 

Em abril de 2000, a Rede Globo de Televisão denunciou a falta de 
informações sobre nutrientes nas embalagens dos alimentos 
destinados à merenda escolar. A proprietária de uma fábrica de 
alimentos depôs e atribuiu a origem da denúncia à concorrência. Na 
semana seguinte novas denúncias de irregularidades envolvendo a 
merenda escolar apareceram em outros órgãos da imprensa. 

Não podemos ser omissos no que tange à saúde e ao 
desenvolvimento das crianças e adolescentes do nosso Estado. Por 
isso, apresentamos essa proposta que visa à disponibilização de 
informações sobre a merenda escolar, desde a qualidade da 

L--------0 ---------J 



ll g 
alimentação oferecida, em bases técnicas ideais. até as bases 
financeiras que sustentam todo o programa. 

Um tema tão importante deve cercar-se dos cuidados básicos. além 
de centrar-se em sistema plenamente passível de acompanhamento 
por quaisquer interessados. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.951/2002 
Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal do 

Professor da Rede Estadual de Ensino e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o Programa 

Estadual de Saúde Vocal , objetivando a prevenção de disfonias em 
professores da rede estadual de ensino. 

Art. 2° - O Programa Estadual de Saúde Vocal deverá abranger 
assistência preventiva, na rede pública de saúde, com a realização de. 
no mínimo, um curso teórico-prático anual , objetivando orientar os 
professores sobre o uso adequado da voz profissionalmente. 

Art. 3° - Caberá às Secretarias da Saúde e da Educação a 
formulação de diretrizes para viabilizar a plena execução do Programa 
Estadual de Saúde Vocal , ficando a coordenação a cargo de 
profissional de fonoaudiologia . 

Art. 4° - O Programa Estadual de Saúde Vocal terá caráter 
fundamentalmente preventivo, mas. uma vez detectada alguma 
dissonai, será garantido ao professor o pleno acesso a tratamento 
fonoaudiológico e médico. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei em 
trinta dias a contar de sua entrada em vigor. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2002. 
Gil Pereira 
Justificação: A incidência de disfonias (alterações de voz) entre os 

professores da rede estadual de ensino é uma conseqüência bastante 
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comum do uso permanente da voz. levando à necessidade de 
tratamento fonoaudiológico e médico. As disfonias mais graves 
obrigam o profissional a solicitar readaptação a outro setor, afastando-
o de sua área de formação acadêmica, além de exigir do Estado a 
contratação de profissional capacitado para substituí-lo, acarretando 
despesas para os cofres públicos. 

Os cursos de Magistério e Pedagogia, em geral, não oferecem ao 
professor subsídios para o uso adequado da voz, apesar de ela ser 
imprescindível ao seu desempenho profissional. 

A ocorrência de disfonia acaba se refletindo na atuação dos 
professores junto aos alunos. As alterações de voz levam a modelos 
lingüísticos e psicológicos inadequados, porque os problemas físicos 
ou emocionais acabam interferindo em seu desempenho em sala de 
aula. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados à 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.952/2002 
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 por um lote urbano situado na Rua Frei 
Orlando, esquina com Avenida Delfim Moreira, em Abaeté, conforme 
registro no 21.373, livro 3-AC, fls. 47, do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Abaeté. 

Parágrafo único - No imóvel descrito no "caput" deste artigo, 
anteriormente doado pelo Município de Abaeté ao Estado de Minas 
Gerais, já existe uma construção, em estado precário, atualmente 
ociosa, onde funcionava um posto de saúde. 

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 fevereiro de 2002. 
lvair Nogueira 
Justificação: Em virtude da municipalização da saúde, por meio do 
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SUS, o Município de Abaeté pleiteia a doação do imóvel 
mencionado neste projeto para a construção de um novo posto de 
saúde, já que o antigo posto encontra-se em precário estado, com 
risco de desabamento. sem condições de utilização. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer. nos termos do art. 188. c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .953/2002 
Autoriza o poder público 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 dez lotes de terreno. situado na R. 
Bartolomeu de Gusmão, daquele município, com área total de 
aproximadamente 6.000m2 (seis mil metros quadrados), conforme o 
registro no 9.519, livro 3P, fls . 177. de 3/9/49, do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Abaeté. 

Parágrafo único - No imóvel descrito no "caput" deste artigo. 
anteriormente doado pelo Município de Abaeté ao Estado de Minas 
Gerais, já existe uma construção, onde funciona o Pronto Socorro 
Municipal. 

Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2002. 
lvair Nogueira 
Justificação: O projeto de lei em questão tem por objetivo regularizar 

uma situação de fato , uma vez que no referido imóvel já funciona , em 
construção existente, o Pronto Socorro de Abaeté, prestando 
imprescindíveis serviços de atendimento médico-hospitalar à 
população. 

Pretende-se, com a referida doação, possibilitar ao município a 
reforma ou ampliação do prédio existente, para melhorar o 
atendimento na área de saúde. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .954/2002 
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Declara de utilidade pública a Missão Aprisco, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Missão Aprisco, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2002. 
João Leite 
Justificação: A Missão Aprisco, com sede no Município de Belo 

Horizonte, é uma sociedade civil sem fins lucrativos fundada em 
3/7/95 que, desde então, vem promovendo a luta intransigente pela 
melhoria das condições de vida da população de Belo Horizonte, mais 
especificamente a do Bairro 1 o de Maio, amparando mães solteiras e 
seus filhos , com vistas à restauração física e moral deles. 

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá 
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a 
população carente de Belo Horizonte. 

Por isso, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação do 
presente projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .955/2002 
Dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Segurança Pública e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Fundo 

Estadual de Segurança Pública. 
Parágrafo único - O Fundo de que trata o "caput" do art. 1° deverá 

custear os treinamentos e a reciclagem dos policiais e a aquisição de 
equipamentos e armamentos. 

Art. 2° - Os recursos do Fundo deverão ser oriundos de: 
I -transferências previstas no orçamento estadual ; 
11 - convênios; 
111 - doações. 
Art. 3° - O Poder Executivo deverá designar um Conselho Gestor, 
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composto com a seguinte representatividade: 

I - membros do Poder Executivo: segurança pública, justiça. polícias 
militar e civil, bombeiros; 

li- membros do Poder Judiciário; 
111- membros do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas; 
IV - membros de ongs relacionadas com a segurança pública. 
Art. 4° - As atribuições e o regulamento do Fundo Estadual de 

Segurança Pública deverão ser elaborados pelo Conselho de que 
trata o art. 3° desta lei e autorizados pelo Poder Executivo. 

Art . 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2002. 
João Pinto Ribeiro 
Justificação: O projeto de lei ora apresentado faz-se necessário para 

capacitar nossos policiais e suprir as polícias de equipamentos e 
armamentos modernos, possibilitando eficiência nas ações de 
segurança pública no Estado. 

São prementes a necessidade de investimentos na área de 
segurança pública e a integração dos segmentos públicos e não 
governamentais no combate à criminalidade. 

Em face do exposto e de outras evidências públicas, conclamo meus 
nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.956/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Curral de Dentro 

o imóvel que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Prefeitura 

Municipal de Curral de Dentro imóvel de sua propriedade situado no 
Município de Curral de Dentro, na Rua Águas Vermelhas, s/n°, com os 
seguintes limites e confrontações: pela frente, numa extensão de 76 
m; pela direita. com Rua Eurico Pacpari , numa extensão de 67,40 m; à 
esquerda, com Rua João Teixeira da Silva, numa extensão de 69,99 
m; pelos fundos, com Rua Maria Bahiana dos Santos e Almerinda 
Soares Lima, numa extensão de 38,36m mais 52,18 m (alinhamento 
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irregular), constituído no total de terreno com área de 5.434 m2 

(cinco mil quatrocentos e trinta e quatro metros quadrados) , 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra 
Azul , sob o n° 2 .617, a fls. 1 do livro no 2-0. 

Parágrafo único - O Município de Curral de Dentro se compromete a 
destinar área no imóvel descrito no "caput" deste artigo para 
continuação do funcionamento do Legislativo Municipal. além de 
acondicionar os demais órgãos instalados no local da maneira que 
convier. 

Art. 2°- O imóvel objeto desta doação reverterá ao patrimônio do 
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura 
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no 
parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2002. 
Wanderley Ávila 
Justificação: No imóvel objeto do presente projeto de lei foi edificada 

construção com a finalidade primeira de nela funcionar escola 
estadual , ainda quando Curral de Dentro era distrito de Águas 
Vermelhas. Com a emancipação, ocorrida em 21 /12/95, por força da 
Lei n° 12.030, foi instalado o município e construído outro prédio para 
o funcionamento da escola. Naquele espaço funciona , desde 1997, a 
sede do Legislativo Municipal, que não pode mudar de endereço por 
força de dispositivo regimental, além das instalações da Fundação 
Nacional de Saúde e uma creche. Como a municipalidade necessita 
do local para suas atividades, não tendo condições de construir outro 
prédio nem de arcar com custos de locação, e o Estado a não o 
ocupa, a medida proposta viria ao encontro das necessidades daquela 
comunidade, no que respeita à acomodação dos serviços públicos. 

A par dessas considerações e no anseio de atendermos ao pedido 
da comunidade de Curral de Dentro, esperamos a aprovação deste 
projeto de lei pelos nobres pares desta Casa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
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No 3.079/2002, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Educação com vistas a que seja analisada e resolvida a situação dos 
funcionários designados que prestam serviço no Estado. (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 3.080/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Curral de Dentro pelos seis anos de emancipação 
político-administrativa. 

N° 3.081 /2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Guaraciama pelos sete anos de emancipação político-
administrativa. 

N° 3.082/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Cônego Marinho pelos sete anos de emancipação 
político-administrativa. 

N° 3.083/2002, do Deputado Arlen Santiago. solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Montezuma pelos nove anos de emancipação político-
administrativa. 

N° 3.084/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Matias Cardoso pelos seus nove anos de emancipação político-
administrativa. 

N° 3.085/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Juvenília pelos seus seis anos de emancipação político-administrativa. 

N° 3.086/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Mamonas pelos seus nove anos de emancipação político-
administrativa. 

N° 3.087/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Luislândia pelos seus seis anos de emancipação político-
administrativa. 

N° 3.088/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
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formulado voto de congratulações com a comunidade do Município 
de Campo Azul pelos seus seis anos de emancipação político-
administrativa. 

N° 3 .089/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Japonvar pelo aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 3.090/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de lbiracatu pelo aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 3.091 /2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Glaucilândia pelo aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N° 3.092/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Gameleira pelo aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 3.093/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de lcaraí de Minas pelo aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N° 3 .094/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Município de Lontra pela 
passagem de seu aniversário de emancipação político-administrativa. 

N° 3.095/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Município de Berizal pela 
passagem de seu aniversário de emancipação político-administrativa. 

N° 3 .096/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Município de Chapada 
Gaúcha pela passagem de seu aniversário de emancipação político-
administrativa. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 3.097/2002, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado apelo à Procuradora-Geral do Estado com vistas a que 
forneça à Comissão o parecer referente às novas normas de 
aposentadoria do magistério. (-À Mesa da Assembléia.) 
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No 3.098/2002, da Comissão de Educação, solicitando seja 

formulado apelo aos Presidentes do Senado, da Câmara dos 
Deputados e das Comissões de Educação e do Trabalho dessas 
Casas com vistas à alteração dos arts. 41 e 42 da Constituição 
Federal. 

N° 3.099/2002, da Comissão de Educação, solicitando sejam 
entregues ao Secretário da Educação documentos recebidos da Sra. 
Ângela Machado Teles, Orientadora Educacional do Instituto de 
Educação de Minas Gerais - IEMG. 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado 
Antônio Genaro. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

do Trabalho e dos Deputados Arlen Santiago, Antônio Carlos Andrada 
e outros, Sebastião Navarro Vieira e Paulo Pettersen. 

Comunicação não Recebida 
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação: 

COMUNICAÇÃO 
Do Deputado Márcio Kangussu , notificando o falecimento do Sr. 

Renato Borges Martins, ocorrido em 19/2/2002, nesta Capital. (-
Idêntica comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Antônio Carlos Andrada e outros.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa e visitantes, foi muito oportuna uma reportagem publicada 
no dia 11 deste mês pelo jornal "Estado de Minas" e assinada pela 
jornalista Alessandra Melo, sob o título: "Regiões de Minas Lutam por 
Autonomia". A notícia é um alerta ao destacar a inquietação de 
algumas regiões de Minas para a questão separatista. 

A nossa região dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e o Norte de 
Minas vêm, há décadas. reclamando um tratamento em nível de 
igualdade com as demais regiões do Estado. Rotuladas de regiões 
problema. faltam a elas ações e políticas públicas claras capazes de 
promover o desenvolvimento e de combater as terríveis desigualdades 
regionais e sociais. 

Fica a indagação: "Será que não chegou o momento de pensarmos 
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seriamente em criar um novo Estado, para, através de um grande 
esforço coletivo, promovermos o desenvolvimento e a inserção social 
dos milhões de mineiros do Norte?" . 

Proponho a todos uma reflexão e um estudo profundo sobre o tema. 
Não é justo entregarmos a nossa região para a próxima geração com 
uma situação sócio-econômica, política e cultural nos níveis atuais. 
São múltiplos os nossos problemas. São tantos os descasos e as 
omissões conhecidos. que é lugar comum apontá-los todos. É preciso 
rever os atuais modelos de gestão pública. É preciso, acima de tudo, 
modificar as estruturas administrativas em nosso País. A redivisão 
territorial é uma necessidade para que se tenha um país moderno e 
ágil no gerenciamento das soluções para as suas demandas. Minas 
Gerais precisa discutir com profundidade essa questão, para, mais 
uma vez, dar um grande exemplo ao Brasil. 

Muitos homens públicos e estudiosos, agentes políticos e 
professores, como o caso do Prof. Alberto Dolabela, economista da 
UNIMONTES, têm estudado esse assunto. Já há a proposição de um 
nome. A Deputada Elbe Brandão chama para si a autoria dessa 
sugestão: "Minas do Norte: esperança e sonho". 

O Brasil precisa criar e reinventar novas estruturas administrativas 
para se tornar uma grande nação. Veja-se o caso norte-americano, 
onde um território equivalente ao nosso abriga 50 Estados, em 
contraposição aos nossos 27 Estados. O nosso modelo de divisão 
territorial é colonial, da época das capitanias hereditárias, sem 
critérios geográficos, históricos, culturais e econômicos. 

Minas Gerais é um exemplo vívido dessa situação. Como se 
fôssemos o Brasil em escala reduzida, convivemos com distintos 
problemas e trajetórias, atingindo, diferencialmente, as múltiplas 
regiões mineiras. Há um forte sentimento popular clamando fazer 
nascer um outro Estado a partir da matriz generosa de Minas Gerais. 

Certamente estamos diante do caso em que dividir não é 
enfraquecer, mas fortalecer. Chame-se, em louvor dessa tese, o 
exemplo do Tocantins, que tem permitido transfigurar a vida, para 
melhor, das pessoas dessa antiga região do Norte de Goiás, que era 
abandonada, como são os nossos vales do Jequitinhonha, do Mucuri , 
de São Mateus e o Norte de Minas. 

Que regiões fariam parte das Minas do Norte? Logicamente o Norte 
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de Minas e os vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus. 
Regiões que, ao longo do tempo, se têm contentado apenas com 
ações meramente compensatórias. Falta, e sempre faltou, um esforço 
focado no seu desenvolvimento, para criar condições reais de 
redistribuir renda e riquezas. 

Nós. mineiros do Norte, queremos assumir os nossos destinos. Já 
contribuímos muito com a construção de caminhos e modelos que 
ajudaram o Brasil a ser o que é. 

Os mineiros do Norte de hoje se pretendem da estirpe de Teófilo 
Otôni, que vislumbrou o potencial de nossos sertões e o caminho mais 
curto para se aproximar do mar; da estirpe de Darci Ribeiro, que 
concebeu e construiu o que há de melhor para se aprimorar o espírito 
humano e democratizar a sociedade; e da estirpe de Juscelino 
Kubitschek, o maior dos Presidentes, que demarcou os rumos do 
crescimento econômico na história brasileira. Queremos que nossa 
vasta região se torne uma referência nacional positiva, em vez de ser 
matéria sempre citada nas discussões sobre pobreza e desigualdades 
regionais e sociais. 

Recentemente, a revista "Veja" trouxe uma reportagem em que uma 
médica receitava comida para uma criança, na cidade de Salinas. 
Dizia: "Fome. Se não der, se pegar uma infecção, vai morrer". 

"A memória e os exemplos desses três grandes brasileiros - Teófilo 
Otôni, Darci Ribeiro e Juscelino Kubitschek - fortalecem os esforços 
que o povo norte-mineiro faz, há gerações, no processo de 
organização da vida, plantando e criando o seu gado, elaborando e 
garimpando. Os mineiros do Norte se constituíram no caldeamento 
dos caboclos nordestinos, ao longo do São Francisco; dos europeus 
antigos. em Diamantina, e recentemente no Mucuri ; dos levantinos, 
por todos os lados; dos índios remanescentes do Jequitinhonha; e de 
libertários, bastiões dos quilombolas, tal qual os velhos gorutubanos. 
acrescidos na atualidade por uma população egressa do Sul do País 
em grandes projetos ligados ao agronegócio. 

Os nossos vales, em todos os tempos, sempre aspiraram a ser 
locais onde jorrem o leite e o mel. De fato, conseguiral')'l isso para 
poucos, mas o desafio é viabilizar essa esperança para todos. 

O Deputado João Pinto Ribeiro (em aparte) - Deputado Márcio 
Kangussu, sinceramente, não pensei nessa questão do 
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desmembramento de parte de Minas em outro Estado, mas neste 
instante gostaria apenas de cumprimentá-lo pela seriedade com que 
representa a região do vale do Jequitinhonha. 

É uma região tão sofrida, que precisa de pessoas como V. Exa., que 
mergulha no tema, que levanta questões, preocupando-se com o 
bem-estar daqueles que vivem nessa região. É importante que todos 
nós, que trabalhamos como representantes do povo, pensemos em 
alimentação, em educação de qualidade, em assistência-saúde para 
essas pessoas. Obviamente essas regiões, notadamente do vale do 
Jequitinhonha, tão bem representadas nesta Casa por V. Exa .. 
precisam de apoio do Governo, porque, do contrário, cada um dos 
seres humanos tem de tentar uma solução e - quem sabe? -, um dia, 
possa ser a de criar um novo Estado para a Federação brasileira. 
Parabéns a V. Exa. pela atitude digna de levantar, não importa qual o 
caminho encontrado, meios de fazer daquele povo gente que possa 
sobreviver com condições dignas em Minas Gerais. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Obrigado, Deputado João Pinto 
Ribeiro. o seu compromisso com a vida dos mineiros e a sua 
sensibilidade nos incentiva a continuar nessa luta. Tenho a certeza de 
que a sua contribuição será valiosa. 

A energia presente, acumulada pelos mineiros do Norte ao longo 
dos séculos, exige neste momento uma nova aliança com o poder 
público. 

As condições reais e potenciais para que isso aconteça estão dadas. 
O sonho de uma nova terra requer estruturas de governo que possam 
assumir essa responsabilidade, o que não se viu até o presente 
momento. Na atual forma de organização política que nos rege, a 
solução vislumbrada é, inicialmente, criar um novo Estado - Minas do 
Norte - que possa galvanizar todas as forças sociais e pol íticas do 
Médio São Francisco. do Noroeste e dos vales do Jequitinhonha, do 
Mucuri e São Mateus. O eixo da atuação desse novo Estado será a 
recuperação das idéias que pautaram os devaneios de Teófilo Otoni, 
Darcy Ribeiro e Juscelino Kubitschek: propiciar a fartura e eliminar a 
fome pela democratização do acesso e uso da terra; promover o 
crescimento intelectual e cultural das pessoas; e criar condições para 
o desenvolvimento econômico de todos, num exemplo fecundo para 
todo o Brasil. 
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Às lideranças políticas comprometidas com os mineiros do Norte 

cabe a enorme responsabilidade de religar os sonhos de ontem e de 
hoje. Lúcidas visões, por exemplo, tiveram aqueles que pretenderam 
aproximar os sertões das praias baianas, através de ferrovias que 
chegaram até o coração do Jequitinhonha, demolidas pela insanidade 
realista de alguns. 

Os tempos estão, doravante, soprando a nosso favor. 
Barranqueiros, montes-clarenses, diamantinenses, gorutubanos, 
jequitinhonhenses, teófilo-otonenses e tantos outros, irmãos e 
companheiros de jornada: vamos criar condições objetivas para que 
este sonhar signifique viver melhor, em termos de quantidade e de 
qualidade. Não temamos nem nos atemorizemos. Certamente nada se 
fará em quatro anos. Mas, para quem tem 400 anos de história, 
sobretudo de abandono, pode ser até que esperemos 40 anos. Não 
importa. Não queremos mais ser o patinho feio das Minas Gerais. Há 
exemplos na história humana de que a persistência numa boa causa 
nos encaminha, ao final , pelas sendas da justiça e da felicidade 
humana. 

A criação do Novo Estado de Minas do Norte pode se tornar o 
grande fator de mobilização social, em prol do desenvolvimento local e 
regional. 

Srs. Deputados, está aqui lançada mais uma idéia. É preciso que 
nos debrucemos sobre esse tema. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Xará Deputado Márcio 
Kangussu, receba o aplauso do nosso PMDB. Temos o compromisso 
de estar presente nas lutas de V. Exa. Quero cumprimentá-lo pelo seu 
trabalho e por tão bem representar a nossa região do vale do 
Jequitinhonha. 

Gostaria apenas de acrescentar à sua fala que são as 
complexidades de Minas Gerais que fazem do Estado um grande 
desafio político-administrativo. Precisamos, sim, encontrar soluções 
para que as obras, o alento, o Governo e a administração possam 
chegar a essas regiões, especialmente àquelas cidades que precisam 
de um governo dinâmico e atuante. elevando a qualidade de vida dos 
nossos irmãos. Parabéns a V. Exa. Conte com este Deputado. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Muito obrigado, Deputado Márcio 
Cunha. Com certeza, V. Exa., que também é votado no vale do 
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Jequitinhonha, é sensível a essa causa. 

V. Exa. falou em políticas públicas. Para nós. falta política pública 
em todas as áreas. Na educação, mesmo com a UNIMONTES, que, 
heroicamente, procura dar acesso aos nossos jovens para qualificá-
los, ela ainda é incipiente. Com relação à saúde, os nossos pacientes 
passam mais tempo vindo para Belo Horizonte e indo para a nossa 
região que em hospitais. Temos a BR-367, que é apelidada de 
''estrada da vergonha", porque nunca fica pronta, já que toda vez que 
chove fica intransitável, trazendo enormes prejuízos. Saneamento 
básico inexiste. As estradas vicinais não podem ver chuva que ficam 
intransitáveis. São tantos os nossos problemas que queremos assumir 
o nosso destino criando o Estado de Minas do Norte. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

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

ficamos chocados com a ousadia, a audácia e a coragem do crime 
organizado, manifestadas nos últimos dias: as bombas jogadas na 
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, as ações 
realizadas na última semana dentro dos presídios daquele Estado, o 
assassinato do nosso Prefeito, nosso companheiro e amigo Celso 
Daniel, que não era apenas um excepcional administrador, um homem 
público que pautava a sua vida pela probidade, mas também uma 
pessoa de grande sensibilidade. Infelizmente, no relato dessa ousadia 
do crime organizado não poderíamos deixar de citar o bárbaro 
assassinato, em plena Av. Prudente de Morais, do Promotor Francisco 
Lins, conhecido por muitos Deputados por sua luta em várias 
comarcas do interior e suas ações na Coordenadoria da Defesa do 
Consumidor de Belo Horizonte. Evidentemente, a falência do Estado 
na questão da segurança pública fica cada vez mais escancarada. As 
soluções são muitas, as palavras também, principalmente nos 
momentos de crise, em que são repetidas à exaustão. 

Abordarei um dos grandes nós do problema da violência, que é a 
questão carcerária. Diante da ausência de recursos do Estado, diante 
do sentimento de impotência da sociedade, diante da falta de vontade 
política de muitos governantes, algumas coisas que poderiam ser 
feitas nessa área, com toda certeza, teriam ação direta na redução da 
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violência. Essa abordagem não será ingênua, fora do contexto 
social. 

A história contada pelo jornalista Gilberto Dimenstein terá de ser o 
nosso norte ao abordarmos um dos aspectos da violência. Por isso, 
contarei essa história antes de abordar a questão carcerária. 

Gilberto Dimenstein conta, em seu penúltimo livro, que dois 
pescadores, sentados à beira do rio, foram surpreendidos por meninos 
e meninas que desciam o rio e morriam afogados nas suas 
correntezas e nas suas águas profundas. Mais do que depressa eles 
se lançaram nas águas e tentavam tirar de lá o maior número possível 
de crianças. Já estavam há um bom tempo fazendo isso. quando um 
deles saiu de dentro d 'água e começou a subir a margem do rio . O 
outro gritou, num misto de desespero e indignação: "Meu amigo, você 
está me abandonando?"' Ele respondeu: "De jeito nenhum, não estou 
te abandonando. Mas acho que, se ficarmos só aqui tentando salvar 
algumas crianças, vai chegar o momento em que nossas forças vão 
faltar. Então, prefiro subir para ver quem ou o quê está jogando essas 
crianças no rio, porque, aí, sim , vou atingir o mal pela raiz". 

Quero que essa história seja uma referência. Não entendemos por 
que a questão carcerária é associada a um projeto iníquo de 
sociedade, a um projeto perverso centrado na lógica do mercado. o 
qual está causando um mal muito grande. 

A questão carcerária é um dos grandes pontos que provoca a 
violência. Vejamos: hoje temos, no Brasil , uma população de 201 mil 
presos, segundo dados do último censo. Em Minas Gerais, são mais 
de 18 mil. O que acontece é que existe uma indústria do preso, que. 
cada vez mais, vai querer produzir marginais, para a própria 
sobrevivência. 

Primeiramente, vou dar um exemplo em termos de empregos. A 
chamada penitenciária de jovens e adultos de Ribeirão das Neves tem 
50 internos e mais de 100 funcionários - para vermos como essa 
indústria é absurda, mas continua se mantendo -, sem contarmos a 
corrupção dentro do sistema. Hoje, as fugas têm preço, as 
transferências têm preços: valem R$3.000,00, R$5.000,00, até 
R$10.000,00. 

Outro ponto é a indústria de fornecimento , de reformas e de 
refeições. O Deputado João Leite, que está presente, se lembra muito 
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bem que identificamos uma indústria chamada Parati 
Alimentações, que fornecia alimentos para os presídios da região 
metropolitana, cujo proprietário era um Detetive. Na época, um 
Detetive ganhava duzentos e poucos reais . mas esse tinha uma 
fazenda grande em lnimutaba. Uma semana depois de ser convocado 
pela Comissão, faleceu em um acidente, em um de seus helicópteros. 
Segundo informações, ainda possuía mais dois. 

Portanto, sabemos que existe essa indústria de presos. Daí, 
entendemos que o sistema carcerário é eficiente, não é falido, porque 
ajuda a manter essa indústria de corrupção, de erros, de 
desencontros. 

No sistema penitenciário oficial , a recuperação é de 15°o dos 
internos. Isso significa que uma pessoa que é presa para que se 
recupere , como se estivesse num hospital, acaba, na verdade, 
pegando uma infecção hospitalar e sai pior do que quando entrou. 
Tanto isso é verdade que há um ditado que fala que, com tanta fartura 
e com tanta gente, as cadeias funcionam como pós-graduação do 
crime. 

Mas a Comissão do Sistema Carcerário e a Comissão dos Direitos 
Humanos, cujo Presidente, Deputado Edson Rezende, visitou muitos 
estabelecimentos prisionais, sabem que existem luzes no fim do túnel, 
apesar de o Estado não querer enxergar, não querer ver. 

Uma das saídas é a Associação de Proteção e Amparo ao 
Condenado - APAC -, onde o índice de recuperação é de 97%, 
embora o jornal tenha publicado que é de 92° o, 93%. 

E ltaúna é a única cidade com crise econômica e de porte médio do 
Estado que, nos últimos dez anos, teve redução da violência urbana. 
É a única cidade, o que mostra que, na questão carcerária, temos um 
ponto de intervenção para reduzir a violência. 

Quero fazer um elogio à Arquidiocese de Belo Horizonte, por 
intermédio de D. Serafim, que está incentivando muito a questão da 
APAC. Os irmãos maristas e o Prof. Fábio Santos estão numa 
parceria para criar a APAC Jovem da Região Metropolitana. 

Logo depois do aparte do Deputado João Leite, além desse 
destaque à atuação da Igreja, da Pastoral Carcerária e dos irmãos 
maristas, quero também fazer um destaque à atuação do Tribunal de 
Justiça, elogiando seu Presidente, Dr. Gudesteu Bíber. Farei a leitura 
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do "folder" "Novos Rumos, Humanização da Execução da Pena 
Privativa de Liberdade", publicado pelo Tribunal de Justiça. A Igreja, 
as Pastorais Carcerária e Evangélica, entidades da sociedade civil e o 
Tribunal de Justiça estão enxergando coisas que o Poder Executivo 
não enxerga. 

O Deputado João Leite (em aparte)· - Deputado Durval Ângelo, o 
tempo de que V. Exa. dispõe para essa discussão não o ajuda nem a 
nós. Quero parabenizá-lo, porque V. Exa. faz, nessa tarde, uma 
discussão com muito conteúdo, vinda de alguém que pôde, durante 
esse tempo, acompanhar de perto, muitas vezes dentro e com muita 
coragem, a situação do sistema prisional no Estado de Minas Gerais. 
V. Exa., dessa tribuna, fala com autoridade, com o conteúdo de 
alguém que acompanha essa situação. 

Enquanto ouvia a discussão que V. Exa. faz, ocorreram-me vários 
pensamentos. Lembrava-me, quando fazia menção à morte do 
Prefeito, das 40.127 mortes por assassinato ocorridas no Brasil no 
ano passado. O Afeganistão não chega nem perto do que aconteceu 
no Brasil no ano passado. Estamos indo no mesmo ritmo com os 13 
homicídios ocorridos em Belo Horizonte, no último final de semana. 
Concordo com V. Exa., o sistema carcerário foi transformado numa 
verdadeira indústria, e ele interessa da maneira como está montado. 
Ouvi a proposta do Governo do Estado para uma cidade: "Recebam 
essa cadeia porque gerará muitos empregos. Haverá muitos 
empregos na cidade, poderão constituir uma empresa para fornecer 
alimentação para os presos". E, com essa argumentação, o Estado 
tenta fazer as pessoas verem a importância de se ter uma cadeia. Não 
se fala, em momento algum, em recuperação ou nas condições de 
segurança. Sempre que falamos sobre isso, lembro-me da imagem de 
V. Exa. em Uberlândia, chutando e derrubando a parede de uma 
cadeia que estava sendo construída, uma verdadeira vergonha. 

O Deputado Durval Ângelo* - Uma parede de isopor. 
O Deputado João Leite* - Não se fala em segurança, mas no que a 

cidade ganhará. É uma mentira. Pena que o tempo não seja suficiente 
para essa discussão; para a contribuição que V. Exa. esta dando. 
Gostaria de falar muito mais, de também trazer idéias, mas creio que 
só falta o tempo para V. Exa. concluir e não quero atrapalhar. 
Parabéns. 
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O Deputado Durval Ângelo - Para mim, é uma satisfação e uma 

honra ter o aparte de V. Exa. Sei, Deputado João Leite, de toda a sua 
preocupação, de sua dedicação a essa causa e do seu conhecimento. 
Gostaria de registrar aqui que, desse projeto do Tribunal de Justiça, 
encaminharei cópia a todos os gabinetes, assim como para os 
ouvintes, telespectadores que nos solicitarem. 

O Tribunal de Justiça coloca como meta a implantação do projeto 
nas comarcas de Minas Gerais até setembro de 2003. Pretende 
disseminar e institucionalizar o conceito de humanização da pena em 
todas as comarcas mineiras até setembro de 2003. E vem o 
desenvolvimento do projeto. Haverá criação da APAC em cada 
comarca ou município. Isso nos deixa muito satisfeitos. 

O Tribunal de Justiça sabe que não basta a condenação do Juiz. É 
preciso também humanizar e recuperar o preso. Pelo item 7°, haverá o 
estabelecimento do método da APAC, com divisão do presídio em 
seções para as diversas etapas de cumprimento da pena. Regime 
fechado, semifechado e aberto. 

Pelo item 8°, haverá formação de equipes para desenvolver cursos 
profissionalizantes e dimensionar possibilidades. 

Pelo item 9°, haverá o entendimento dos princípios da APAC, que 
nada impõe ao educando. E estabelece: o amor como caminho, o 
diálogo como entendimento, a disciplina com amor, o trabalho como 
essencial , a fraternidade e o respeito como metas, a responsabilidade 
para o soerguimento, a humildade e a paciência para vencer, o 
conhecimento para ilustrar a razão, a família organizada como suporte 
e Deus como fonte de tudo. 

Parabéns ao Tribunal de Justiça. Parabéns ao Dr. Gudesteu e à 
equipe instituída por V. Exa. para a implantação da APAC em todas as 
comarcas. Com toda certeza, se houver sensibilidade dos Juízes do 
interior, podemos, pela ação da sociedade e do Tribunal de Justiça, 
ter um novo método de humanização da pena. 

Na semana passada, estive visitando a cadeia de Ponte Nova e 
verifiquei que é possível um tratamento diferente. Quero dizer ao 
Tribunal de Justiça que só vamos conseguir caminhar na questão da 
violência se realmente mudarmos a metodologia de trabalho com os 
internos do sistema carcerário de Minas Gerais. 

Quem sabe a Secretaria de Justiça e de Segurança e o Governo do 
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Estado percebam esse caminho, como o Tribunal de Justiça e a 
Arquidiocese de Belo Horizonte perceberam. Muito obrigado. 

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

Deputadas. profissionais da imprensa. visitantes presentes nas 
galerias e telespectadores da TV Assembléia , inicialmente gostaria de 
registrar e dirigir os meus cumprimentos ao Deputado Agostinho 
Silveira, que acaba de ser eleito - ele que é o nosso Presidente 
mineiro do PL - o Secretário da Executiva Nacional. Felicitamos o 
Deputado Agostinho Silveira e desejamos que cumpra nesse novo 
mandato, nesse novo "munus" um trabalho profícuo e bem-sucedido, 
como tem feito na direção do PL mineiro. 

Mas, Sr. Presidente, ocupo a tribuna nesta tarde para literalmente 
comemorar um ganho, uma conquista que reputo retumbante do 
consumidor mineiro, traduzida na Lei no 14.090, publicada no dia 
6/12/2001. Essa lei se origina de um projeto de minha autoria que 
prevê que as empresas prestadoras do serviço de telefonia fixa 
instalarão gratuitamente, caso haja interesse do consumidor, um 
aparelho para medição do consumo referente a esse serviço. 

Trata-se de iniciativa pioneira no País. O Estado de Minas Gerais 
está dando um passo adiante e faz escola. espero eu, nesse sentido. 
criando uma obrigação para as empresas de telefonia, que não têm 
muito compromisso com o consumidor e com o usuário desse serviço. 

Mas nós temos, quer seja na condição de Deputado, quer seja na 
condição de Vice-Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. 
Temos o dever de zelar pelo interesse e pelo direito do consumidor 
mineiro. Evidente não poderíamos esperar boa-vontade das empresas 
que prestam esse e outros serviços. Não podemos declinar do nosso 
dever perante a sociedade, por isso apresentei esse projeto. Tivemos 
muitos problemas na sua tramitação. As empresas de telefonia 
fizeram pressões junto a nós e nossos colegas, tentando nos 
influenciar no sentido de que demovêssemos da idéia, acatando uma 
orientação jurídica equivocada que apontava a competência exclusiva 
da União para legislar sobre essa matéria. A Constituição Federal , no 
seu art. 24, inciso V, não deixa nenhuma dúvida de que os Estados 
são competentes para legislar em matéria de produção e consumo. 
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Por essa razão, não tivemos dúvidas em formular esse projeto, que 
tramitou por esta Casa, foi aprovado em dois turnos e foi ao Sr. 
Governador para receber sua sanção. Consta-me que também lá, 
junto ao Governo do Estado, as empresas de telefonia fixa tentaram 
conseguir o veto do Sr. Governador a essa iniciativa, o que seria 
injusto, pois contraria os interesses do povo e do consumidor de 
Minas Gerais. Mas o Governador do Estado, mostrando alta 
sensibilidade, não teve dúvidas em colocar sua sanção, o que nos traz 
aqui hoje para comemorar. Ainda não tinha tido a oportunidade de vir 
a esta tribuna para dizer dos enormes benefícios dessa lei. Vejam 
bem, caros parlamentares e Sr. Presidente, que o Código de Defesa 
do Consumidor institui e garante ao consumidor a transparência 
absoluta na relação de consumo de qualquer bem ou serviço. No que 
concerne aos serviços públicos prestados por empresas como a 
CEMIG, é notório que o consumidor tem possibilidade de monitorar o 
seu consumo diário, semanal ou mensal de um aparelho de 
mensuração que fica instalado na sua residência , na sua propriedade 
ou no seu escritório. O mesmo ocorre com o fornecimento de água. 
Tanto a COPASA quanto as demais empresas que prestam o serviço 
de fornecimento de água no Estado disponibilizam para o consumidor 
um aparelho de medição através do qual ele pode acompanhar o seu 
consumo, diminuindo ou aumentando de acordo com seu orçamento 
e, indiretamente, fiscalizando a empresa prestadora. Eu ficava a me 
perguntar por que razão apenas as empresas prestadoras dos 
serviços de telefonia estariam e deveriam permanecer fora desse 
monitoramento e dessa transparência que garante o Código de 
Defesa do Consumidor. Grande foi minha felicidade em apresentar 
essa proposição, vê-la aprovada por este parlamento e, 
subseqüentemente, sancionada pelo Sr. Governador, convertendo-se 
na Lei no 14.090, que passa a disciplinar essa matéria. Registro ainda 
que, mesmo com relação ao serviço de telefonia, no que concerne aos 
telefones celulares, esses já contam com um completo 
acompanhamento do consumidor. 

O consumidor que dispõe de um celular consegue todos os tipos de 
informações relativas às suas ligações. Por que razão as companhias 
telefônicas, até hoje, não implementaram nos telefones fixos esse 
controle de que dispõe o celular. Bastaria pouca coisa para 
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implementar a tecnologia do controle no telefone fixo. Hoje, ela 
existe apenas no celular por se tratar de uma faixa especial , um 
consumidor especial. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Parabenizo V . Exa. por 
tudo que tem feito pelo consumidor, dizendo-lhe que foi uma alegria 
ver sancionado seu projeto de lei aprovado nesta Casa. determinando 
às empresas de telefonia fixa o uso de um aparelho medidor para as 
ligações. Não tive a mesma felicidade de V. Exa. Apresentamos um 
projeto de lei que determinava a obrigatoriedade de as empresas do 
serviço de telefonia discriminarem nas contas telefônicas todas as 
ligações e serviços prestados. O projeto foi aprovado nesta Casa. mas 
vetado pelo Sr. Governador sob a alegação de que o assunto seria de 
competência da ANATEL. V . Exa. diz ser constitucional o Estado 
legislar sobre o assunto, sendo nosso dever batalhar pelas questões 
de interesse dos consumidores. Quero fazer uma referência especial 
aos serviços prestados pela Telemar. Quando discamos o 102, não 
conseguimos sequer informações precisas, devido à má organização 
do serviço. Conhecemos o "lobby" feito pela Telemar, objetivando que 
o nosso projeto fosse vetado. 

Deputado João Paulo, pessoa com quem tive a alegria de conviver, 
sendo eu Vice-Presidente na Comissão de Defesa do Consumidor, 
quero dizer-lhe que, enquanto cidadãos e consumidores, já não 
suportamos as contas, sobretudo da Telemar, que não nos dá 
nenhuma satisfação. E quando buscamos a discriminação de uma 
conta telefônica, precisamos pagar pelo serviço. Peço a V. Exa. e aos 
demais Deputados desta Casa que estejam conosco para derrubar o 
veto do Governador. porque o projeto nada tem de inconstitucional, 
apenas representando uma defesa dos direitos dos consumidores. 
que já tiveram diversos problemas dessa natureza, como nós próprios 
podemos atestar. Quero dizer do nosso inconformismo com o veto do 
Sr. Governador ao nosso projeto. Obrigada. 

O Deputado João Paulo - Nobre Deputada Elaine Matozinhos, digo-
lhe que me preocupa a situação do consumidor na área da telefonia, o 
que me inspirou na iniciativa de apresentar esse projeto. As empresas 
de telefonia estão disputando com os Bancos o primeiro lugar no 
"ranking" das reclamações nos PROCONs do Brasil inte1ro. Ora temos 
o Banco como campeão, ora as campeãs são as empresas de 
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telefonia. Precisamos constituir uma CPI para averiguar o assunto, 
pois a própria legislação federal que procedeu às privatizações e às 
concessões desses serviços é extremamente temerária , concedendo 
favores sem precedentes no País. Mas isso não basta, as empresas 
querem mais, haja vista as regiões chamadas conurbadas, ligações 
supertarifadas, uma imoralidade que vigora no serviço de telefonia 
privatizado neste País. 

Temos muito a fazer. Estou redigindo um requerimento de CPI 
porque, seguramente, a falta de transparência na prestação desse 
serviço terá feito carrear milhões de reais para os cofres dessas 
empresas. Isso não ocorreu por acaso. Já deixei de reclamar várias 
vezes por causa de telefonemas interurbanos que não realizei porque 
a minha reclamação ficaria mais cara do que o pagamento. Essa é a 
tática do "se-colar-colou". Para um que reclama, existe um milhão que 
não reclama. Eles investem nisso. Essa ilegalidade resulta em 
enriquecimento ilícito para as empresas. Há pouco tempo, o Banco 
Bandeirantes criou um programa de computador que fazia registrar 
um débito automaticamente na conta de cada correntista, débito 
proporcional à movimentação financeira verificada nessas contas para 
saldar aluguéis, folha de pagamento e despesas com a conta de 
telefone. O Banco rateava com os correntistas os custos da agência. 
Isso é público, a imprensa noticiou amplamente, e os tribunais estão 
dando sentenças até hoje contra o Banco Bandeirantes. É bem 
provável que exista um programinha desses dentro de uma 
companhia de telefone. Se não existe, eles têm de comprovar. 

Vamos longe nisso, nobre Deputada Elaine Matozinhos. V. Exa., que 
é uma parlamentar zelosa, empenhada na defesa dos direitos do 
consumidor, terá, tenho certeza, o apoio deste Plenário, que irá acatar 
o pedido de V. Exa. para rever o veto do Governador do Estado. 

Outro campeão de reclamações é o setor bancário. Nenhuma outra 
atividade é tão lucrativa quanto a atividade bancária, que empresta 
dinheiro para qualquer pessoa no cheque especial ou num contrato 
qualquer com juros de 140% ao ano e paga 6° o ao ano para a 
caderneta de poupança e outras aplicações. A diferença entre um 
valor e outro é abusiva. O Banco não fabrica dinheiro. E, a despeito 
disso, o Banco não tem nenhum interesse em fazer um atendimento 
mais humanizado da clientela. Pessoas idosas ficam na fila por 1 
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hora, 1 hora e meia. Nos Bancos não existem banheiros para os 
clientes. Qualquer boteco de periferia tem de ter banheiro, caso 
contrário não pode funcionar porque a Prefeitura não lhe concede 
alvará. Mas Banco não precisa. Banco retém o cliente por 1 hora, por 
2 horas, e não tem banheiro, não tem bebedouro e. às vezes, nem 
uma cadeira para o cliente assentar. Não esperamos que o Banco 
desperte para isso, mas nós, que temos vida pública, não podemos 
faltar. Esse é um compromisso nosso. Enquanto Deputado, jamais 
abrirei mão desse questionamento e dessa luta. Espero que 
consigamos rever também o veto ao projeto de minha iniciativa. Ele 
chegou ao Governador e foi vetado. A revisão desse veto se impõe 
como necessária, da mesma forma que o veto ao projeto de V. Exa. e 
também ao projeto do serviço do medidor de telefonia, que vai 
funcionar como funciona o Bina, que custa baratinho. 

Mas não vetaram , porque muito conversei com áreas do Governo. O 
mesmo tratamento teria de ser dado ao projeto de V. Exa. e ao projeto 
de minha iniciativa, que determina o tempo de 15 minutos para o 
Banco atender o cliente, a instalação de banheiros. bebedouros. etc. 
Enfim, é preciso que se restabeleça o mínimo de comodidade e 
conforto para a clientela. 

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

povo que nos vê pela TV Assembléia , pessoas presentes nas galerias, 
gostaríamos de parabenizar o Deputado João Paulo pela sua 
incondicional defesa do consumidor mineiro, que precisa muito de um 
parlamentar preocupado com essas ações, porque o abuso do poder 
econômico acaba prejudicando-o, principalmente os consumidores de 
menor poder aquisitivo, pois as dificuldades para esses são maiores. 
Ficam aqui os nossos cumprimentos ao Deputado João Paulo pela 
iniciativa, por sua postura firme e pela aprovação do seu projeto. 

Solicitei o prazo de 60 minutos, mas me foram concedidos apenas 
20, mas vou continuar insistindo na questão de segurança pública do 
Estado de Minas Gerais. Muitas vezes, quando ocupamos a tribuna 
desta Casa, as pessoas dizem: "Lá vem o Deputado falar novamente 
em segurança pública". Enquanto estivermos perdendo vidas, 
enquanto tivermos deficiências no aparelho policial , enquanto não 
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entendermos que a sociedade está participando do problema, 
enquanto esta Casa tiver projetos para serem votados na área de 
segurança pública, vou continuar insistindo na matéria. Não podemos 
deixar que um Promotor morra, que a dona de casa lotérica morra, 
que outras pessoas tenham suas vidas ceifadas, e nada de concreto 
seja feito. Volto a repetir, com todo respeito pela morte do Sr. 
Francisco José Lins do Rego, não posso admitir que uma força-tarefa 
seja criada apenas para apurar sua morte. Força-tarefa é para todo 
dia, força-tarefa é para apurar a morte do pobre, do desvalido, do 
cidadão que mora na periferia, daquele que não tem dinheiro para 
segurança privada, daquele cidadão que pega ônibus, que luta com 
dificuldades, que recebe um salário minguado, que tem de retornar 
para casa sem segurança pública adequada. Por isso, voltamos a 
insistir que a Proposta de Emenda à Constituição no 33 seja votada 
nesta Casa. Algumas medidas têm de ser tomadas. Aquilo que é de 
competência deste Poder têm de ser votado aqui. Já aprovamos 
alguns projetos, mas outros precisam da nossa aprovação. 
Infelizmente, a Proposta de Emenda à Constituição no 33 está 
engavetada no Poder Legislativo. O ex-Presidente e o atual 
Presidente desta Casa não tiveram coragem de colocar em votação 
essa matéria. Hoje, não se fala mais em vontade política. Esse termo 
está ultrapassado. Hoje precisamos de coragem política desta Casa e 
do Governador do Estado, Itamar Franco. Estamos enfrentando 
problemas sérios de segurança pública no nosso Estado. Se não 
bastasse tudo isso, ainda temos Prefeitos, Vereadores e outras 
autoridades investidas em mandatos pedindo tranferências de policiais 
porque estes prenderam seus cabos eleitorais que estavam sem 
carteiras de motorista. Te mos pedidos de transferências de policiais 
que prenderam o Presidente de um partido político. Recebi uma carta 
hoje em meu gabinete e pude comprovar que é difícil avançar nessa 
questão. 

A questão política tem interferido apenas para prejudicar o serviço 
policial. Não há ações políticas para tornar viável a segurança pública 
deste Estado. 

Recebi uma carta de um companheiro da cidade de Lagoa Formosa. 
O Prefeito dessa cidade interveio junto ao Comando da Policia Militar 
do 15° Batalhão da cidade de Patos de Minas e ainda teve a cara-de-
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pau de oferecer um quartel novo para o destacamento, se 
transferissem o Soldado que havia prendido o seu cabo eleitoral e 
seus correligionários. Como denunciei desta tribuna, o filho do Prefeito 
da cidade de São Geraldo. na Zona da Mata, deu um tapa no rosto de 
um policial. Se não for preso por desacato, por desobediência e por 
arruaça nas ruas com seu veículo, e se o filho do Deputado, do 
Desembargador e do Coronel não puderem ser presos, continuaremos 
com essa polícia dos três Ps. Estamos cansados disso. Não se pode 
avançar no segundo degrau do inquérito policial porque já há alguém 
tentando mexer com os pauzinhos para retirar o policial da cidade. 

É necessário que o administrador, o Vereador, o Prefeito, o 
Deputado e o Secretário sejam sérios e acatem a lei. Aproveito para 
solicitar ao Coronel Álvaro, Comandante-Geral da Polícia Militar. que 
tome providências, porque o Comandante do 15° Batalhão aceitou 
uma barganha suja. "Comandante, construirei um quartel novo na 
cidade de Lagoa Formosa, mas o senhor terá de tirar o Soldado e o 
Sargento daqui, porque prenderam o Presidente do partido, que é 
primo do Prefeito". Como avançaremos na questão da segurança 
pública? Isso é inconcebível em um país, em um Estado e em um 
município onde se deseje tratar esse assunto com seriedade. A 
sociedade não agüenta mais. Todos os dias recebemos reclamações 
relativas à área da segurança pública. E ainda há autoridades que 
contribuem para que não avancemos com relação a essa questão e 
para que não atinjamos esse segundo degrau do inquérito policial. 
Gostaria de não ter recebido essa correspondência e de não estar 
aqui tratando desse assunto, mas, infelizmente, isso é impossível , 
porque há pessoas irresponsáveis que não desejam que a questão da 
segurança pública do nosso Estado avance. 

Em parceria com outros companheiros, apresentamos a Proposta de 
Emenda à Constituição no 33, que trata da integração do aparelho 
policial. Não podemos permitir que a Polícia Civil continue trabalhando 
em desencontro com a Polícia Militar. A jurisdição territorial de uma 
companhia e de uma delegacia não é a mesma, e o decreto do 
Governador não é cumprido. No dia 20/11 /2000, o Governador baixou 
um decreto, determinando que o Conselho Superior da Polícia Civil e 
o Alto Comando da Polícia Militar se reunissem trimestralmente . 
Assim diz o art. go desse decreto. Houve alguma reunião? Não. E não 
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houve nenhuma resposta nem para a sociedade, nem para o 
Governador Itamar Franco. Mas, com a morte do Promotor, criou-se a 
força-tarefa. Será que criaram uma força-tarefa para o caso do casal 
de estudantes que morreu em Lavras e para apurar a morte de várias 
pessoas no Estado? Não. Será que essas pessoas não merecem 
isso? Será que deixar as duas polícias trabalhando diuturnamente, 
desencontradas, é um bom negócio para o Estado? Não seria mais 
econômico criar o distrito policial integrado, com a companhia de uma 
delegacia? Não seria mais econômico ter uma academia única de 
polícia? Há dois arquivos criminais. Aprovamos uma lei nesta Casa. e 
a Secretaria da Segurança Pública está resistindo a ela. 

O acesso comum foi determinado por lei, por esta Casa, sancionada 
pelo Governador. Podem dizer que é da Polícia Judiciária, mas foi 
aprovada uma lei e o Governador a sancionou. É por causa dessa 
falta de troca de informações que o cidadão que está nos vendo, 
quando tem o seu veículo furtado, tem de fazer duas queixas: uma, na 
PM; outra, na Polícia Civil, porque as duas não acessam os arquivos 
criminais de forma conjunta, nem as informações uma da outra. 

É esse prejuízo que o cidadão tem, na prática. Quando uma 
ocorrência de assalto a Banco é anunciada no 190, 1 O, 20, 30 horas 
depois é que a Polícia Civil é acionada. Será que a Polícia Civil e a 
PM não sabem disso? Será que o Governador não está sabendo 
disso? Será que a sociedade não sabe? A sociedade não sabe. Ela 
não entende desse assunto, mas estamos tornando isso público. 
Desde quando aqui chegamos, estamos tornando público que as duas 
polícias precisam se sentar à mesma mesa, precisam compartilhar as 
informações dos seus arquivos, precisam trabalhar conjuntamente, 
para que possamos minimizar essa situação. 

Recurso financeiro já está difícil. O destacamento da Polícia Militar 
em ltinga só tem cinco PMs. Não há uma arma pesada. O 
destacamento fica em frente ao Banco do Brasil: não existe um colete 
à prova de bala, não existe um HP, um rádio transmissor. A viatura 
está caindo aos pedaços, não há fax, não tem telefone. Como vão 
fazer a segurança pública? Numa extremidade do município, está o 
destacamento da PM; na outra, a delegacia. É o Estado jogando 
recurso financeiro fora, porque as duas polícias poderiam estar no 
mesmo prédio. Dizem que é porque têm cultura diferente, mas a 
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sociedade não quer saber disso. Ela está preocupada e quer 
resultados. Quer ver segurança pública, na prática, para todos, não 
apenas para meia dúzia, para a casta da sociedade. O cidadão que 
pega ônibus, que carrega a sua marmita debaixo do braço quer ter 
mais polícia, mais segurança. Enquanto isso. temos duas polícias que 
sequer se sentam à mesma mesa. 

Sr. Presidente, não vou me cansar, ocuparei esta tribuna todos os 
dias que for possível , todos os dias em que o Regimento Interno desta 
Casa me der condição. Estarei aqui , cobrando dos Srs. Deputados, do 
Poder Legislativo, que vote a Proposta de Emenda à Constituição no 
33. Já não podemos esperar, que mais vidas sejam ceifadas. Não só 
a do Promotor, como a do Detetive, a da dona da casa lotérica, a da 
criança do Tejuco. Temos de tomar uma atitude. Esta Casa tem uma 
parcela de responsabilidade: ou votamos as matérias que estão 
tramitando, ou chamamos as duas polícias e fazemo-las se 
assentarem à mesma mesa para discutir segurança pública, ou 
cobramos a responsabilidade do Ministério Público e do Poder 
Judiciário, ou então podemos entender que essa situação vai 
continuar. 

Sr. Presidente, peço apenas mais 1 minuto para concluir. Leis estão 
sendo aprovadas, e não estão sendo cumpridas. Outras estão em 
tramitação. Quero ver a coragem do nosso Presidente, Deputado 
Antônio Júlio, para colocar em votação nesta Casa a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 33, já, para que as duas polícias dêem a 
resposta e para que possamos cobrar dos outros órgãos também 
responsáveis pelo sistema de defesa social e segurança pública no 
Estado. Não me vou acomodar, ocuparei esta tribuna e cobrarei 
incansavelmente, até que o cidadão desvalido tenha a mesma 
atenção por parte do poder público e da Assembléia de Minas Gerais. 
Muito obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Esgotado o prazo destinado 

a esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da 
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
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requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande 
Expediente da próxima reunião. 

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

nos termos da Decisão Normativa no 9, os Requerimentos n°s 3 .098 e 
3.099/2002, da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do 
art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão do 
Trabalho - aprovação, na 84a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 
3.022/2001 , do Deputado João Batista de Oliveira (Ciente. Publique-
se.); e pelo Deputado Arlen Santiago - indicando o Deputado 
Ambrósio Pinto para Vice-Líder do PTB (Ciente. Cópia à Gerência-
Geral de Apoio às Comissões e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Genaro 

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 552/99, 
uma vez que a Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo 
para emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento , de 
conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.708/2001 , da Comissão de 

Saúde, em que solicita ao Secretário da Saúde informação sobre a 
incidência de esquistossomose em todo o Estado de Minas Gerais. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento . Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 2 .739/2001 , da Comissão do Trabalho, solicitando 
às Secretarias de Recursos Humanos e Administração e da Educação 
e ao Tribunal de Contas do Estado informações sobre os nomes dos 
servidores aposentados ou com aposentadoria requerida que estão 
sendo e serão atingidos pelas medidas que determinam o seu retorno 
ao trabalho. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o 
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
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Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Está, portanto, aprovado o Requerimento no 2 .739/2001 
com a Emenda n° 1. Oficie-se. 

Requerimento no 2.749/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
em que solicita ao Diretor do Instituto Médico Legal de Varginha o 
envio a esta Casa de dados sobre o número de óbitos registrados 
nesse Instituto, nos anos de 2000 e 2001 , que tiveram como "causa 
mortis": espancamento. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação 
do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento no 2.821 /2001 , da Comissão de Administração 
Pública, solicitando ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar a relação de projetos aprovados de prevenção e combate a 
incêndios em edificações destinadas a uso coletivo, com as 
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ermano Batista 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 Ermano Batista. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ermano Batista. 
O Deputado Ermano Batista*- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, a omissão dos governantes sempre constituiu fator de 
inquietude e indignação para os governados. Quando ao 
comportamento omisso se junta a manifestação arrogante do poder 
autoritário, o sentimento do povo chega às raias da revolta . Por essa 
razão, acreditamos que só o alto índice de politizaçào e a índole 
ordeira dos mineiros é que impediram estivesse Minas Gerais hoje 
totalmente desestabilizado, ante a inoperância e a autocracia do 
Palácio da Liberdade. 

Não desejamos - neste pronunciamento que fazemos em nome da 
Minoria, ao ensejo da abertura de fato da 4a Sessão Legislativa da 14a 
Legislatura - transmitir aos que nos ouvem uma mensagem de 
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amargura e desesperança. Muito ao contrário: o que pretendemos 
é refletir com os colegas parlamentares sobre este momento difícil , 
procurando caminhos para superá-lo em benefício daqueles que aqui 
representamos. Ao imobilismo e ao poder discricionário do Executivo, 
este parlamento deve contrapor trabalho combativo e sério, sobretudo 
considerando que entramos em período eleitoral. 

Que o Governo Itamar Franco é falto de realizações, todos o 
sabemos. São já três anos em que pouco se faz em nosso Estado por 
iniciativa da sua administração. Existe alheamento em relação aos 
interesses do povo, enquanto se robustece a percepção do 
temperamento autoritário de S. Exa. e de seus assessores. 

Veja-se agora, por exemplo, a avalanche de vetos governamentais 
que nos atinge. Estão na pauta, ao que nos consta, nada menos que 
23 vetos do Governo, sendo 13 totais e 1 O parciais, golpeando 
propostas desta Assembléia que envolvem o bem público. Assim, o 
Sr. Governador opõe veto a proposições de interesse do consumidor, 
da indústria. do esporte, das telecomunicações, dos servidores 
públicos e do ensino superior. Propostas de magna relevância, como 
a do Micro Geraes, do orçamento fiscal do Estado e do cumprimento 
de contratos administrativos tampouco escaparam à ira oficial. Sobre 
isso, exatamente, é que pedimos a atenção dos colegas 
parlamentares: vamos examinar os vetos com critério, opondo-nos 
firmemente às pressões que nos pretendam impingir, derrubando os 
inaceitáveis e só acatando aqueles com fundamentação sólida. Essa 
linha de compromisso com o povo, aliás, deverá nortear nossa 
atuação quanto a outros projetos que nos esperam, tais como o do 
novo modelo previdenciário para os servidores estaduais, os que 
extinguem o Departamento de Obras Públicas e a Procuradoria-Geral 
da Fazenda e, finalmente , o que organiza a Defensoria Pública do 
Estado. 

É inevitável que a campanha para as eleições ocupe parte de 
nossas prioridades, mas é inaceitável que nos dediquemos a ela com 
prejuízo para nosso trabalho na Casa. Nunca como agora esteve o 
povo tão atento ao que aqui se passa. Pois devemos corresponder a 
esse interesse, trabalhando muito e trabalhando bem. Com toda 
certeza, se assim o fizermos, iremos crescer no conceito de nossos 
eleitores, em particular, e no do povo de Minas Gerais como um todo . 
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Como dissemos anteriormente, a situação do Estado preocupa. 

Nossos indicadores socioeconômicos, no ano que passou, situaram-
se abaixo da média nacional. 

O problema da segurança pública aqui se igualou em gravidade ao 
que se registra no resto do Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro e em 
São Paulo. O desemprego campeia, o sistema de saúde se mostra 
incapaz de enfrentar as endemias e epidemias - veja-se o caso da 
dengue -; o sistema rodoviário transformou-se em caos. e, para 
culminar, as chuvas expuseram a falta de infra-estrutura de nossas 
cidades, causando autênticas catástrofes. 

Em síntese, avolumam-se os problemas enquanto o Palácio da 
Liberdade perde-se em polêmicas e maquinações eleitoreiras. Chega 
a ser curioso, a propósito, que a administração Itamar Franco esteja 
despendendo enormes quantias com a publicidade oficial. Mesmo que 
não fosse enganosa - e ela o é -, essa propaganda seria dispensável, 
porquanto os recursos deveriam ser direcionados para obras e 
realizações. Tais recursos, incidentalmente, se não saem do caixa 
único do Estado, parece que sairiam dos caixas da CEMIG e da 
COPASA. Se assim for. cairão por terra os argumentos do 
Governador contra a privatização daquelas empresas: estaria ele 
interessado no controle das receitas, e não na defesa do patrimônio 
do povo. 

Parece que mais vale para o Sr. Governador a permanente polêmica 
que alimenta com o Governo Federal. Tudo indica que a S. Exa. mais 
interessam as idas e vindas partidárias em torno de uma pretensa 
candidatura à Presidência da República. A impressão é que o 
específico tomou o lugar do geral. 

Paralelamente, nosso povo continua também penando com o 
rigorismo fiscal-tributário: veja-se a taxa de renovação de 
licenciamento de veículos e a maior incidência do ICMS sobre o preço 
da gasolina. Os servidores públicos estaduais são levados ao 
desespero com a indigência salarial. O sistema de educação, antes 
motivo de orgulho para Minas Gerais, entra em pane. O quadro seria 
desolador para os mineiros, não tivessem eles aquela fortaleza de 
espírito que fez de Minas o berço da nacionalidade brasileira. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não podemos desapontar o 
povo mineiro neste momento crucial de nossa realidade. A um 
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Executivo fraco vamos contrapor um Legislativo forte e atuante. Em 
face das ex1gencias eleitorais, vamos demonstrar redobrada 
assiduidade e dedicação em nossas lides nesta Casa. Vamos 
completar a 148 Legislatura sob o signo da seriedade e do trabalho, 
em contraposição, infelizmente, à omissão e ao ócio instalados no 
Palácio da Liberdade. Muito obrigado. 

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

Sebastião Navarro Vieira em que solicita a palavra pelo art. 70 do 
Regimento Interno para, nos termos do seu § 1°, transferi-la ao 
Deputado Paulo Piau. A Presidência defere o requerimento e fixa ao 
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 

Deputada, senhores presentes nas galerias, senhores telespectadores 
da TV Assembléia , após o recesso do final de ano, gostaríamos de 
estar na tribuna, nesta primeira manifestação, para falar de vida, mas, 
infelizmente, a nossa discussão hoje se refere à morte. Em primeiro 
lugar, quero dizer da morte de uma pessoa muito querida por nós, no 
Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, pelo País como um todo e. por 
que não dizer, por toda a Igreja Católica, que foi D . Alexandre, falecido 
na semana passada. Digo isso porque ele foi sagrado Bispo aos 33 
anos de idade, portanto o Bispo mais novo da história da Igreja 
Católica. E, na outra linha, era um Arcebispo de 93 anos de idade 
quando faleceu , sendo considerado o Arcebispo mais idoso da Igreja 
Católica. Portanto, o trabalho de orientação espiritual que D. 
Alexandre fez por onde passou, sobretudo na nossa região , na cidade 
de Uberaba, deixou um sentimento de perda bastante grande, e 
apresentaremos um requerimento de pesar a esta Casa e à Igreja 
Católica pelo passamento dessa figura ilustre que foi D. Alexandre. 

Em segundo lugar, quero trazer um assunto importante no momento, 
que trata também de morte. que é a morte decretada dos profissionais 
designados da nossa educação de Minas Gerais. Tivemos um 
concurso público e voltamos a repetir que não fomos contrários, em 
absoluto, à sua realização. Mas reafirmamos que o Governo do 
Estado, por meio da Secretaria da Educação, não levou em 
consideração esses profissionais, que hoje estão em situação de 
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abandono, de desespero, sem emprego. Evidentemente é um fato 
relevante, do qual temos que cuidar. Ouvi diversos comentários de 
profissionais ligados à Secretaria da Educação a respeito de que esta 
Casa está fazendo populismo, que está fazendo média com esses 
designados. Quero dizer às pessoas que pensam dessa forma que a 
Assembléia Legislativa está tendo a responsabilidade de conversar 
com esses profissionais, professores ou serviçais, que dificilmente 
conseguirão novos empregos. Portanto, esta Casa está tendo a 
responsabilidade de trazer essas pessoas, acolhê-las e sensibilizar 
quem não está tendo a sensibilidade devida para consertar essa grave 
situação, que não foi criada pelo atual Governo, que já vem de muito 
tempo. Mas, certamente, a responsabilidade pela realização do 
concurso é do atual Governo, e queremos ver uma ação mais efetiva 
nesse sentido. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, durante o recesso assistimos 
também à morte de um modelo de sociedade. Refiro-me à Argentina, 
que é um país cercado pelo populismo. Dizem que o populismo é um 
convite para ir ao inferno, frase do nosso Ministro Roberto Brant, e, 
evidentemente, os dirigentes argentinos convidaram o povo argentino, 
há bastante tempo, para ir ao inferno, fazendo um populismo que não 
faria nada em termos da estruturação daquele país. E esse populismo, 
aliado à corrupção, trouxe à Argentina uma decadência muito grande, 
que estamos notando hoje. As elites, as classes dominantes da 
Argentina, se apoderaram do poder público, das riquezas, com a 
prepotência dos seus concidadãos e a degradação da instituição 
pública naquele país. 

Quando me refiro à morte de uma sociedade, de um modelo, quero 
dizer da semelhança que podemos encontrar entre a Argentina e a 
sociedade brasileira. Hoje também estamos metidos num populismo 
exacerbado, de esquerda, de direita, de centro, e estamos metidos 
num processo de corrupção ainda bastante acentuado, não sei se 
maior ou menor do que antes, porque hoje temos transparência, por 
meio de nossos meios de comunicação. Mas, de qualquer maneira, a 
corrupção ainda grassa por todo este País, em todas as instâncias, 
não só no poder público como também na iniciativa privada. Portanto, 
não gostaríamos, definitivamente, que este País entrasse no funil que 
levou a sociedade argentina a essa situação em que está hoje, de 
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quebradeira generalizada. 

Mas tememos, porque os meios que levaram a Argentina a estar 
como está são exatamente os meio de cultura em que a sociedade 
brasileira vive hoje. Queira Deus que sejamos diferentes no resultado 
final! É claro que corremos um sério risco de chegarmos aonde está 
hoje a Argentina. 

Com relação à morte de um modelo de segurança, quero referir-me 
também à morte de tantos brasileiros. Hoje, o Brasil perde mais de 40 
mil cidadãos por homicídio, a maioria envolvida com o crime 
organizado, sobretudo com o tráfico de drogas. O pior é que há morte 
de muitos brasileiros sem o devido esclarecimento. Refiro-me à morte 
do Prefeito Celso Daniel , que, na verdade, em que pese aos meios de 
comunicação estarem dando o caso como próximo ao final, até hoje 
está sem o devido esclarecimento. 

Há ainda a morte bárbara e brutal do Promotor Francisco José Lins 
do Rego. Felizmente podemos dar parabéns a Minas Gerais e à força-
tarefa que foi formada para esclarecimento desse crime. No entanto, 
força-tarefa não pode ser apenas para o esclarecimento de crimes 
cometidos contra pessoas relevantes da sociedade. Temos de ter 
também força-tarefa para esclarecer a morte de pessoas simples, 
cujas famílias sofrem por falta de esclarecimentos. E até hoje nada. 

Acreditamos que a morte do Promotor Francisco José Lins do Rego 
vai servir de motivação para que os Promotores entrem, a fundo. no 
esclarecimento de crimes e de tudo o que ocorre na sociedade. 
Refiro-me, em especial, ao Promotor André Baldino, que nos 
acompanhou na CPI do Narcotráfico com a sua coragem. Esperamos 
que isso sirva como estímulo para que possam continuar esse 
trabalho bonito que estamos vendo o Ministério Público realizar. 

Queremos enfocar a relação de tantas mortes com a segurança 
pública. Digo isso para reflexão de V. Exas. e dos telespectadores. 
Diria que a própria formação da sociedade brasileira foi calcada na 
exploração do País. Tudo se baseou em explorar minério, ouro, pau-
brasil e outras coisas, e não em consturir uma nação. Até hoje há 
essa cultura da falta do comprometimento dos brasileiros, de maneira 
generalizada, com a Nação, com o coletivo. A cultura individualista de 
cada brasileiro, sem dúvida alguma, é uma trava em nosso 
desenvolvimento . 
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É importante tomar consciência disso, porque, se quisermos ser 

uma nação organizada, desenvolvida, que ofereça oportunidade a 
todos, temos de mudar. Trata-se de questão individual. Não é questão 
de governo nem das instituições. É questão de mudança de 
comportamento individual, para deixar de lado o egoísmo e o 
individualismo e assumir o caráter coletivo da sociedade. 

Já falei anteriormente sobre a corrupção, sobre essa barbárie que 
vivemos na sociedade brasileira. Sem dúvida alguma, a corrupção é 
uma escravidão de brancos, de negros, de amarelos. de índios. 
Algumas elites, algumas classes dominantes se apoderaram do 
Estado brasileiro e estão escravizando o resto da sociedade brasileira. 

O Brasil é um dos países mais injustos em termos de distribuição de 
renda, e, mais do que distribuição de renda, distribuição de 
oportunidade e de justiça. Portanto, são referências negativas. Temos 
de refletir como sair deste processo de corrupção, que leva a tantas 
desgraças no País. 

Quero enfocar mais um aspecto, para que possamos enxergar por 
que tantas coisas ruins e negativas estão ocorrendo no País. 

Aqui enfoco mais um detalhe: o mau exemplo das autoridades 
públicas brasileiras. Todos os dias vemos notícias de que lideranças 
de todas as ordens fazem inúmeras coisas erradas em nosso País, o 
que contamina a iniciativa privada. A cada dia a iniciativa privada 
ganha espaço com a sonegação. Contamina a sociedade como um 
todo, que passa a ter um descrédito nas autoridades, sobretudo nas 
autoridades públicas. Falta credibilidade para a instituição pública 
brasileira. Foi o que aconteceu na Argentina e que, com certeza, 
acontece no Brasil de uma maneira acentuada. Refiro-me também ao 
sistema político-partidário. Há quanto tempo fala-se em reforma 
política neste País, e a coisa não sai do lugar? O sistema pol ítico-
partidário que aí está só interessa aos marginais da política brasileira 
e a mais ninguém. Se o Congresso Nacional não assume a 
responsabilidade de fazer uma grande reforma político-partidária no 
nosso País, podemos inferir que no Congresso Nacional há mais 
marginais que pessoas de bem. 

O sistema tributário e fiscal. Uma carga tributária hoje que incide 
sobre praticamente 1/3 do PIS brasileiro. É um parceiro, um sócio, que 
leva a maior parte da riqueza, do lucro do nosso País para gastar com 
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coisas que não são prioridade da sociedade brasileira. Portanto, 
quando o Governo tem uma carga tributária alta, evidentemente que 
passa a estimular a sonegação e o próprio Governo passa a ser um 
fabricante de marginais neste País. Não podemos jogar a culpa 
apenas em cima de Governo, mas ele tem uma responsabilidade 
muito grande de tudo que está acontecendo no nosso País, pelo mau 
exemplo que dá para toda a sociedade. 

A concentração de recursos em Brasília. Nem na época da ditadura, 
concentraram-se tantos recursos na Capital Federal. Segundo dados, 
64% dos recursos estão concentrados em Brasília, que, hoje, 
poderíamos chamar de a capital mundial da falcatrua. A distribuição 
de renda, o pacto federativo, evidentemente feito através da reforma 
tributária e fiscal , vai dividir esse bolo com os Estados e os 
municípios, que estão necessitados de recursos, e vai desestimular os 
lobistas, os crápulas que rondam Brasília e que tomam o dinheiro que 
deve ser aplicado na nossa sociedade. 

Uma coisa boa tem acontecido, qual seja a extinção da imunidade 
parlamentar e a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
caminhos que nos dão a esperança de que as coisas podem mudar, 
desde que haja vontade ou coragem, como foi dito pelo Deputado 
Sargento Rodrigues, política. 

Dizem que temos quatro Poderes: o Judiciário, o Legislativo, o 
Executivo e a imprensa, que seria o quarto poder. Mas temos que ter 
a coragem de dizer que existe, na sociedade, um quinto poder, que é 
o do crime organizado. Vendo o Estado do Rio de Janeiro negociando 
com bandidos, escolas públicas de Minas, através de seus Diretores, 
negociando com traficantes para a boa harmonia de seu 
estabelecimento, podemos afirmar que o quinto poder aí está para 
confrontar-se com os poderes constituídos do nosso País. 

Gostaria de contar um caso que me deixou estarrecido. Vi um 
amigo, no final de semana, tomando cerveja com criminosos e 
traficantes. Perguntando-lhe o que aquilo significava, ele me 
respondeu: "Justiça lenta e não confiável ; um Código Penal de 1941 , 
quando a sociedade era rural; um sistema carcerário que é uma 
verdadeira fábrica de marginais, uma polícia precária, a regra prática 
manda ser amigo dos bandidos, se quisermos ter segurança". É triste 
ver fortalecida a tese de que o crime compensa. Um crime que muitos 
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atribuem à pobreza, à impunidade, à injustiça que grassa pelo 
País. 

Algumas soluções já foram apontadas pelo Deputado Antônio Carlos 
Andrada. Não quero ser repetitivo, mas a educação é o caminho mais 
importante para trazermos segurança à sociedade brasileira. A partir 
do momento em que uma criança não tem acesso à pré-escola, um 
jovem não pode cursar uma faculdade, apesar de ter passado no 
vestibular, existe, sim, motivo de revolta. A valorização da família , a 
produção para geração de emprego para a sociedade, a confiabilidade 
e a responsabilidade do poder público ... 

Esta Assembléia tem feito sua parte, não mais adianta levantar 
problemas e diagnósticos, pois precisamos é de cobrar do Governo do 
Estado ações efetivas. Aqui já se fez CPI da Carceragem, CPI do 
Narcotráfico. Já foram lançadas propostas para a segurança pública 
do Estado. Aqui se fizeram programas de desenvolvimento econômico 
capazes de gerar emprego e também a CPI do Leite, que nos mostrou 
como este País está deixando que os grandes grupos transnacionais 
prejudiquem nossas pequenas e médias indústrias, pequenos e 
médios comércios, pequenos e médios produtores rurais, deles 
tirando sua fonte de renda, trazendo insegurança para a sociedade. 

O Fundo de Segurança do Governo do Estado, pouco utilizado, va i 
para o caixa único para outros fins. Presídios como os de Viçosa e 
Uberaba encontram-se sem condições de utilização. Também 
encontra-se ameaçado o cumprimento da lei , pois, a partir do 
momento em que um Governo não cumpre um mandado judicial , nota-
se o desrespeito, dando-se mau exemplo para toda a sociedade. 

Gostaria de fazer mais alguns comentários, mas, como meu tempo 
encontra-se esgotado, agradeço a paciência de V. Exa. e daqueles 
que ouviram meu desabafo. Espero que possamos refletir e, junto com 
toda a sociedade, busquemos um caminho que evite que nosso País 
siga os passos da nossa vizinha Argentina. Muito obrigado. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, 
dia 21 , às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem 
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do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 828 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de 
dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Hely Tarqüínio, Sebastião Navarro Vieira, Cabo Morais, 
Cristiano Canêdo e Sargento Rodrigues, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Hely 
Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Cabo Morais, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado 
Sargento Rodrigues, em que solicita a convocação de reunião 
extraordinária desta Comissão, às 9h30min do dia 20/12/2001 para 
apreciar o Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei n° 1.439/2001. A 
Presidência suspende os trabalhos e , tendo em vista o decurso do 
prazo regimental de duração da reunião, são encerrados os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio - Cristiano Canêdo -

Cabo Morais - Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
Às dez horas do dia vinte de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rogério Correia, 
Elbe Brandão e Márcio Kangussu, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Rogério Correia. declara aberta a reunião e. em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Márcio Kangussu, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior. a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
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um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Márcio 
Kangussu, em que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento 
da Comissão por 30 dias; e da Deputada Elbe Brandão, em que 
solicita sejam ouvidas, nesta reunião , duas testemunhas, cujos nomes 
serão preservados. A Presidência destina esta parte da reunião a 
ouvir as testemunhas, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares , convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2002. 
Rogério Correia, Presidente - Márcio Kangussu - Paulo Pettersen -

João Pinto Ribeiro. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.809/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em análise 
dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores 
públicos. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/1 0/2001 , a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 
1, que apresentou. 

Cumpre a esta Comissão examinar a proposição quanto ao mérito, 
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, "b", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela autoriza a administração pública estadual , 

incluindo os Poderes Legislativo e Judiciário, a promover descontos 
na folha de pagamento dos servidores públicos ativos, aposentados e 
pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional , para a 
amortização de empréstimo tomado junto a entidades de previdência 
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privada e instituições bancárias ou financeiras , até o limite máximo 
de 20% do valor total da remuneração mensal. A Secretaria de Estado 
de Recursos Humanos e Administração será responsável pela 
efetivação dos descontos, mediante prévia e expressa autorização do 
servidor. 

Por meio de comunicação ao órgão responsável , o servidor pode 
suspender o desconto, transferindo-o, com os encargos financeiros 
previstos em contrato, para o mês subseqüente, quando poderá ser 
ultrapassado o limite de 20°o. No caso em que o desconto da parcela 
de amortização do financiamento ameaçar sua subsistência, o 
servidor fica autorizado a suspendê-lo em caráter definitivo, eximindo-
se o poder público de qualquer responsabilidade. 

A percepção de remuneração pelo exercício de cargo é a regra na 
organização da administração pública brasileira. Resguardar esse 
valor também não constitui novidade, pois é tradição dos estatutos 
protegê-lo de descontos arbitrários, admitindo-se apenas aqueles 
instituídos legalmente ou por força de ordem judicial. Essa atitude se 
justifica como amparo ao servidor contra descontos criados, por 
exemplo, por meio de atos administrativos, o que afronta o princípio 
da legalidade, que condiciona todos os atos da administração pública. 

Na relação entre o Estado e seus servidores, aquele estabelece 
unilateralmente um regime de trabalho e de retribuição para estes, e, 
a todo tempo, é lícita a alteração desse regime, das condições de 
serviço e de pagamento, desde que por lei, sem discriminações 
pessoais e tendo em vista as conveniências da administração. 

O desconto em folha de pagamento é legítimo quando realizado na 
forma e nos limites previstos legalmente. É largamente utilizado para a 
retenção das contribuições compulsórias, como as parcelas referentes 
a imposto de renda e previdência, pensão alimentícia e quantias 
pagas indevidamente aos servidores; ou facultativas, referentes, por 
exemplo, a empréstimos contraídos no serviço, a aquisições feitas na 
própria repartição ou por intermédio desta. 

É importante frisar o caráter predominantemente alimentar da 
remuneração do servidor público, pois corresponde ao valor 
necessário para sua manutenção e de sua família, incluindo alimentos 
propriamente ditos, habitação, saúde, educação, vestuário e lazer. O 
direito de conservar a própria existência e de complementar seu 
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aperfeiçoamento moral e espiritual é inerente a cada indivíduo, que 
deve exercê-lo por meio de seu esforço, de seu próprio trabalho. 

Nesse aspecto, é louvável a busca de proteção da remuneração do 
servidor, seja pelo credenciamento das instituições consignatárias 
perante a administração pública, seja pelo estabelecimento do limite 
máximo de desconto de 20% do total da remuneração, excluídos os 
obrigatórios. 

Entretanto, este projeto de lei tem como finalidade regular os 
descontos em folha de pagamento destinados à amortização de 
empréstimo tomados em instituições bancárias e financeiras. 

Trata-se, de fato , da realização de contrato de mútuo, uma espécie 
do gênero empréstimo, previsto nos arts. 1 .256 a 1.264 do Código 
Civil, em que o mutuário não é obrigado a devolver ao mutuante o 
mesmo objeto, mas coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade. 
Pode ser gratuito, mas, na quase totalidade dos casos, tem caráter 
especulativo, pois as partes fixam , em cláusula expressa. juros 
correspondentes ao pagamento pelo uso do capital , o que é permitido 
pelo art. 1.262 do Código Civil. 

Por seu lado, o credor consente no mútuo tendo em vista as 
condições de solvabilidade do mutuário. Se essas pioram e tornam 
duvidoso o reembolso , o art. 1.261 do mesmo diploma legal permite 
que sejam exigidas garantias de restituição e , como pena para o 
mutuário que desatende tal exigência, pode ocorrer o vencimento 
antecipado da dívida. Fica claro que o juro cobrado no mútuo não 
corresponde apenas ao aluguel do dinheiro, mas inclui o risco corrido 
pelo mutuante, o que fica praticamente eliminado quando a 
administração pública passa a garantir o pagamento da obrigação 
contraída pelo servidor por meio de desconto em folha de pagamento. 

Ademais, um contrato é um acordo de vontades com vistas a 
produzir efeitos jurídicos, baseado . principalmente, no princípio da 
autonomia da vontade, que é uma prerrogativa conferida ao indivíduo 
de criar relações na órbita do direito, desde que se submeta à lei e 
seus fins coincidam com o interesse geral ou não o contradigam. 

Todo contrato funda-se na vontade livre e na liberdade de contratar, 
o que significa que ninguém pode ser obrigado a contratar, embora 
seja quase impossível uma pessoa viver sem estabelecer contratos. 
Entretanto, uma vez celebrados pelas partes, como expressão de sua 
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vontade livre e autônoma, os contratos não podem mais ser 
modificados, a não ser por mútuo acordo. Tornam-se lei entre as 
partes e assim devem ser cumpridos. 

Salienta-se que o contrato obriga não apenas porque as partes o 
assumiram, mas, principalmente, porque interessa à sociedade a 
tutela da situação objetivamente gerada, por suas conseqüências 
econômicas e sociais. A autorização legal para a suspensão em 
caráter definitivo de parcelas de amortização de financiamento gera 
instabilidade nas relações de comércio, além de imputar ao servidor 
público a chancela de caloteiro , por menos que ele a mereça. Por 
esse motivo, apresentamos a Emenda no 1 , que visa a evitar a 
suspensão do desconto de parcela de amortização do financiamento, 
o que, definitivamente, não impede que as partes entrem em acordo 
para a renegociação da dívida. 

Acatamos ainda o Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, com o intuito de enquadrar a matéria nos 
princípios constitucionais e de limitar a incidência dos 
credenciamentos e do percentual a ser descontado no salário do 
servidor. 

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

1 .809/2001 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão 
de Constituição e Justiça, com a Emenda no 1, que apresentamos. 

EMENDA No 1 
Suprima-se o art. 3°. 
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Hely 

Tarqüínio - Cabo Morais - Sebastião Navarro Vieira. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PREIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 20/2/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Antônio Carlos Andrada e outros, notificando o 
falecimento do Sr. Renato Borges Martins, ocorrido em 19/2/2002, 
nesta Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do 
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Sr. Lamartine Sant'Ana Caixeta, ocorrido em 19/2/2002, em Patos 
de Minas. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Paulo Pettersen, notificando o falecimento do Sr. 
André Drulla Brito, ocorrido em 14/2/2002, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou , nos termos do art. 103, 111 , "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de apoio ao Projeto de Lei Federal no 25/2001 (Requerimento no 

2.740/2001 , do Deputado Antônio Carlos Andrada); 
de congratulações com o Clube Libanês de Belo Horizonte pelos 

seus 54 anos de criação (Requerimento no 2.873/2001 , do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Colégio Sagrado Coração de Jesus pelos 
seus 90 anos de criação (Requerimento n° 2.874/2001 , do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva) ; 

de congratulações com a Loja Maçônica União Vale do Gorutuba no 
115 pelos seus 20 anos de fundação (Requerimento n° 2.875/2001 , do 
Deputado Dimas Rodrigues) ; 

de congratulações com o Sr. Flávio de Lemos Carsalade pelo 
lançamento do livro "Arquitetura: interfaces" (Requerimento no 
2.891 /2001 , do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Fluminense Futebol Clube, de Mocambeiro 
por ter sido o campeão da temporada de 2001 da Liga Desportiva de 
Matozinhos (Requerimento no 2.899/2001 , do Deputado Fábio Avelar) ; 

de congratulações com a Vereadora Branca de Castilha Souza, 
eleita Presidente da União dos Vereadores deste Estado 
(Requerimento no 2.945/2001 , do Deputado Ambrósio Pinto) ; 

de congratulações com a Vereadora Arlete Nogueira por seu 
trabalho como ex-Presidente da União dos Vereadores deste Estado 
(Requerimento no 2.946/2001 , do Deputado Ambrósio Pinto) ; 

de congratulações com o Município de lndarabira, pelos 6 anos de 
sua emancipação (Requerimento n° 2.983/2001 , do Deputado Arlen 
Santiago); · 

de congratulações com o Município de Miravânia, pelos 6 anos de 
sua emancipação (Requerimento no 2.984/2001 , do Deputado Arlen 
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Santiago); 

de congratulações com o Município de Olhos d'Água, pelos 6 anos 
de sua emancipação (Requerimento no 2.985/2001, do Deputado 
Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Várzea da Palma, pelos 48 
anos de sua emancipação (Requerimento no 2.986/2001, do Deputado 
Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Nova Porteirinha, pelos 6 
anos de sua emancipação (Requerimento no 2.987/2001 , do Deputado 
Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Catuti, pelos 6 anos de sua 
emancipação (Requerimento no 2.988/2001 , do Deputado Arlen 
Santiago); 

de congratulações com o Município de Bonito de Minas, pelos 16 
anos de sua emancipação (Requerimento no 2.989/2001 , do Deputado 
Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Josenópolis, pelos 16 anos 
de sua emancipação (Requerimento n° 2.990/2001 , do Deputado 
Arlen Santiago); 

de congratulações com o 20° Batalhão da Polícia Militar, em Pouso 
Alegre, pelos 19 anos de sua criação (Requerimento no 3.010/2001 , 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Federação dos Clubes do Estado de Minas 
Gerais pelos 32 anos de sua fundação (Requerimento n° 3.011 /2001 , 
do Deputado Dinis Pinheiro); 

de congratulações com o Município de Mateus Leme, pelos 63 anos 
de sua emancipação (Requerimento no 3.012/2001 , do Deputado 
Fábio Avelar) ; 

de congratulações com os Drs. Pedro Paula Ainna, Dilson dos 
Santos e Bergson Cardoso Guimarães, pelo apoio à defesa das águas 
de Caxambu e São Lourenço (Requerimento no 3 .062/2001 , da 
Comissão de Meio Ambiente) ; 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE FEVEREIRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 324a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21 /2/2002 
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Wanderley Ávila 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.957 a 1.968/2002 - Requerimentos 
nos 3.100 a 3.121/2002 - Comunicações: Comunicações da Comissão 
de Direitos Humanos e dos Deputados Antônio Carlos Andrada, 
Sebastião Costa, Bilac Pinto, Alencar da Silveira Júnior, Maria Olívia e 
lvair Nogueira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio 
Cunha, Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Doutor Viana e Paulo 
Piau - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações Votação de Requerimentos: 
Requerimentos n°s 2.806 e 2.832/2001 ; aprovação - Requerimento no 
2.856/2001 ; aprovação com a Emenda no 1 - Requerimento no 
2.877/2001 ; aprovação - Requerimento no 2.894/2001 ; aprovação na 
forma do Substitutivo no 1 - Requerimento no 2.895/2001 ; aprovação 
na forma do Substitutivo no 1 - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Bené 
Guedes - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Si lva - Dilzon Melo - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
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Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 
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O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila)- Às 14h14min, a lista 
de comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do 
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Márcio Kangussu, 2°- Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Não havendo 
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .957/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de 

Brumadinho- APRB -, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Produtores Rurais de Brumadinho - APRB -, com sede no Município 
de Brumadinho. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de janeiro de 2002. 
Agostinho Silveira 
Justificação: A Associação mencionada no projeto objetiva promover 

a união dos produtores rurais do Município de Brumadinho para um 
melhor aproveitamento econômico das potencialidades de suas 
atividades, por meio de iniciativas como as seguintes: compra 
conjunta de insumos para suas plantações; beneficiamento de seus 
produtos; venda; defesa de seus interesses junto a órgãos públicos e 
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à iniciativa privada; obtenção de espaço físico para 
comercialização da produção; melhoria da qualidade dos produtos; 
participação ativa nas atividades relativas à fitosanidade de seus 
pomares. 

Além do mais, é bom frisar, a referida Associação funciona em 
obediência aos princípios legais, em especial à Lei n° 12.972, de 
27/7/98, razão pela qual solicitamos a aprovação dos nobres pares 
desta Casa ao projeto que pretende declará-la de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .958/2002 
Dispõe sobre informações relativas a consultas realizadas em banco 

de dados e cadastro de consumidores. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibido aos administradores de bancos de dados e 

cadastros de consumidores o repasse de informações sobre consultas 
realizadas pelos fornecedores aos seus associados. 

Parágrafo único - Essas informações, de cunho não restritivo , 
consistem no nome e número de consultas realizadas por fornecedor. 

Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2002. 
Antônio Genaro 
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo proibir a divulgação 

das informações sobre consultas de cunho não restritivo realizadas 
nos bancos de dados e cadastros de consumidores (SPC, SERASA e 
outros) às entidades mantenedoras desses serviços. 

O repasse de informações sobre as consultas realizadas tem 
ocasionado a negação de crédito a diversos consumidores, mesmo 
àqueles a respeito dos quais não há informações restritivas que 
possam justificar tal procedimento. 

Com a prática desse critério de concessão de crédito. o que vemos 
é a crescente e obrigatória corrida dos consumidores aos órgãos 
mantenedores dos bancos de dados e cadastros de consumidores, 
para solicitar que sejam simplesmente apagadas as consultas 
realizadas e possam voltar a ter crédito na praça. 
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O que se apresenta como mais absurdo é o fato de tais 

informações se referirem apenas às consultas feitas junto aos dados 
cadastrais dos consumidores, nada citando sobre a ocorrência de 
negócio efetuado entre o consumidor consultado e o consultante, o 
que significa dizer que qualquer estipulação nesse sentido não passa 
de mera especulação. Demonstra, ainda, desrespeito à nova postura 
dos brasileiros, que atualmente, com maior consc1encia de 
consumidores, buscam pesquisar o mercado antes de decidir onde 
fechar o negócio. 

Portanto, não nos parece justo que sejam penalizados pelo exercício 
de seus direitos de cidadão e consumidor, ao tentarem se precaver 
dos altos juros, preços e diferenças encontradas no mercado. 

Pela importância e alcance social de tal projeto, contamos com o 
apoio dos nobres pares para sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .959/2002 
Declara de utilidade pública a Liga Esportiva Leopoldinense, com 

sede no Município de Leopoldina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Liga Esportiva 

Leopoldinense, 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. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2002. 
Bené Guedes 
Justificação: Com o objetivo de difundir, aperfeiçoar e disciplinar a 

prática do desporto amador, a Liga Esportiva Leolpodinense 
desempenha um importante papel na comunidade, desenvolvendo o 
intercâmbio social e esportivo com outras sociedades congêneres. 

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta 
proposição. 

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

'"------0 ----------' 



166 
PROJETO DE LEI No 1.960/2002 

Declara de utilidade pública o Asilo Divino Espírito Santo, com sede 
no Município de Coqueiral. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Divino Espírito 

Santo, com sede no Município de Coqueiral. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Dilzon Melo 
Justificação: O Asilo Divino Espírito Santo é uma sociedade civil sem 

fins lucrativos, tem por finalidade desenvolver atividades beneficentes. 
Visa especialmente abrigar pessoas idosas, proporcionando-lhes 
assistência material e espiritual. A instituição funciona regularmente, e 
sua diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem 
nenhuma remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos. 

Reconhecer essa instituição como de utilidade pública estadual irá 
proporcionar maiores condições para a dinamização de suas 
atividades. Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos 
nobres pares à aprovação deste projeto de lei . 

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

PROJETO DE LEI No 1.961/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE, com sede no Município de Monsenhor Paulo. 
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, com sede no Município de 
Monsenhor Paulo. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Dilzon Melo 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE, do Município de Monsenhor Paulo, é uma sociedade civil sem 
fins lucrativos, tem por finalidade promover o ajustamento e o bem-
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estar dos excepcionais e coordenar e executar os objetivos, os 
programas e a política da Federação das Associações de Pais e 
Amigos dos Excepcionais do Estado e da Federação. A instituição 
funciona regularmente, e sua diretoria é composta por pessoas 
idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de seus 
respectivos cargos. 

Reconhecer essa instituição como de utilidade pública estadual irá 
proporcionar maiores condições para a dinamização de suas 
atividades. Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos 
nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .962/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins imóvel 

que especifíca. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o_ Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Tocantins imóvel de propriedade do Estado constituído de terreno com 
área total de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados) no local 
denominado São Domingos, situado nesse município, registrado no 
livro 3 - BQ de Transcrição das Transmissões, a fls . 31 , registro no 
32.685, de 16/4/1968, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Ubá. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "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 artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2002. 
Durval Ângelo 
Justificação: O imóvel, localizado no Córrego do Racha-Pau, zona 
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rural do Município de Tocantins, foi doado ao Estado para o 
funcionamento da Escola Rural Nossa Senhora do Rosário, depois 
Escola Estadual do Córrego dos Pachecos, que foi municipalizada em 
26/2/98 e está desativada desde 2001 , num processo de nucleação 
com outra escola da zona rural. 

A Prefeitura Municipal tem o objetivo de aproveitr o local para 
reuniões , encontros comunitários e religiosos e Posto de Apoio ao 
Programa de Saúde da Família - PSF - da Zona Rural. Como se vê, é 
preciso legalizar essa doação para os mais nobres fins. 

Assim sendo, contamos com o apoio de todos os Deputados à 
aprovação deste projeto, que garantirá a continuação o benefício à 
comunidade local. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1 .963/2002 
Declara de utilidade pública o Movimento da Terceira Idade, com 

sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Movimento da Tercei ra 

Idade, com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2002. 
Ivo José 
Justificação: O Movimento da Terceira Idade, fundado em 20/11 /92, 

é uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo 
promover palestras, encontros, seminários, debates, cursos de 
interesse dos idosos e eventos culturais, educativos e recreativos , de 
forma a contribuir para o desenvolvimento dos seus ass istidos 
levando-os a maior interação com a sociedade e o seu próprio ser, 
diante da tendência atual de excluir e desvalorizar os idosos. Diante 
disso, julgamos mais que procedente que esta Casa acolha a justa 
reivindicação do Movimento da Terceira Idade: o título declaratório de 
utilidade pública, pois, de fato, exerce esse papel. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
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c/c o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.964/2002 
Dispõe sobre sinalização no transporte ferroviário de cargas e 

passageiros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1 o - As passagens de nível existentes nas ferrovias contarão, 

obrigatoriamente, com serviço de cancela acionada por dispositivo 
eletrônico, elétrico, mecânico ou misto; facultada a utilização de 
recursos adicionais que otimizem a segurança. 

Parágrafo único - A cancela de que trata o "caput'' deste artigo será 
confeccionada com material resistente , e pintada em "amarelo trator'' 
fosforescente e fechada para o trânsito de veículo antes de a primeira 
unidade de transporte ferroviário alcançar a passagem de nível, 
abrindo-se somente após a passagem da última unidade. 

Art. 2° - Os vagões de transporte de passageiros ou cargas terão 
uma tarja pintada em "amarelo trator'' fosforescente , em toda a sua 
extensão lateral, na altura mínima de 15 em (quinze centímetros) . 

Art. 3° - Fica estabelecido o prazo de doze meses para as empresas 
se adequarem às exigências desta lei. 

Art. 4° - A não-observância das disposições desta lei sujeitam as 
empresas à multa de 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais de Referência 
- UFIRs. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2002. 
João Paulo 
Justificação: Entre os muitos tropeços cometidos pelo Código de 

Trânsito Brasileiro, está a grave omissão relativa ao transporte 
ferroviário de carga e de passageiros e aos metrôs. Apenas dois 
lacônicos artigos fazem menção às passagens de nível, tão-somente 
para estabelecer penalidade aos motoristas que as cruzarem sem a 
cautela devida. 

É alarmante o número de acidentes com vítimas fatais que têm 
ocorrido em todo o Estado, em face da negligência das empresas 
ferroviárias em sinalizar as passagens de nível. Em muitas passagens 
não há sequer a cancela ou, quando há, falta o funcionário para 
operá-la. É comum o motorista deixar de perceber o comboio de 
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vagões, sempre silenciosos e sem iluminação, principalmente à 
noite, estando ele com os vidros do veículo fechados e o rádio ligado. 
Muitas vidas têm sido ceifadas por causa disso. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e 
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.965/2002 
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. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A guarda municipal destina-se, nos termos do art. 138 da 

Constituição Estadual, à proteção de bens, serviços e instalações do 
município, dentro de seus limites geográficos, bem como ao auxilio 
complementar da segurança pública na proteção pessoal e patrimonial 
dos munícipes. 

§ 1 o - A guarda municipal poderá atuar, nos termos de convênio a 
ser celebrado pela Prefeitura Municipal, em colaboração com a Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais nas atividades de policiamento 
ostensivo de prevenção criminal e com o Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Minas Gerais nas atividades de defesa civil. 

§ 2° - O convênio a que se refere o parágrafo anterior será firmado 
com o Comandante da Região de Polícia Militar, "ad referendum" do 
Comando-Geral. 

Art. 2° - Nas ações conjuntas de policiamento ostensivo ou nas de 
defesa civil , a guarda municipal atuará sob as ordens do membro mais 
graduado da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar presente 
na ocasião. 

Art. 3° - A guarda municipal atuará uniformizada, vedada a utilização 
de cores, símbolos ou outros elementos que possam gerar confusão 
com os utilizados pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros 
Militar. 

Parágrafo único - Os integrantes das guardas municipais portarão 
em seus uniformes tarjetas contendo dados pessoais, de modo a 
permitir, de forma fácil e rápida, a sua identificação. 

Art. 4° - A Polícia Militar supervisionará as atividades das guardas 
municipais e elaborará as diretrizes para o seu adequado treinamento . 
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Parágrafo único - A Polícia Militar oferecerá suporte técnico para 

a criação de guardas municipais, sendo-lhe facultada, para tanto, nos 
termos do respectivo convênio, a utilização de equipamentos e 
instalações de suas unidades de treinamento e instrução. 

Art . 5° - Cabe ao Comando de Região de Polícia Militar manter 
cadastro individualizado com informações sobre as guardas 
municipais existentes em sua área de abrangência, contendo: 

I - dados gerais sobre a guarda municipal, em especial: 
a) legislação municipal que a instituir; 
b) regulamento interno: 
c) efetivo previsto e existente: 
li - dados pessoais dos componentes de cada guarda municipal: 
a) ficha funcional individual; 
b) folha corrida individual de cada componente, fornecida pela 

Secretaria da Segurança Pública. 
§ 1 o - Os dados a que se refere este artigo serão atualizados 

anualmente e encaminhados ao Comando da Região de Polícia Militar 
pela Prefeitura Municipal, no primeiro trimestre de cada exercício. 

§ 2° - O descumprimento do disposto no parágrafo anterior inabilita o 
município para a assinatura de convênios de qualquer natureza com o 
poder público estadual. 

Art. 6° - Em caso comprovado de reiterado abuso de poder ou de 
usurpação de qualquer das competências previstas nos arts. 139 e 
142 da Constituição Estadual por parte de membros da guarda 
municipal, o Comando da Região Militar poderá denunciar os 
convênios em vigor, devendo imediatamente oficiar ao Ministério 
Público para que promova, por meio dos instrumentos legais, a 
responsabilização dos culpados na esfera criminal , se for o caso. 

Art . 7° - O art. 4° da Lei n.0 13.369, de 30 de novembro de 1999, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar a coordenação e o 
controle das atividades dos bombeiros voluntários e a coordenação 
das atividades das guardas municipais em situações de calamidade 
pública ou ações de defesa civil.". 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2002. 
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Luiz Tadeu Leite 
Justificação: A política de segurança pública, que evolui na 

concepção de defesa social e defesa do cidadão, frente às demandas 
de segurança do Estado, não pode abrir mão da concentração da 
autoridade e dos controles dos instrumentos técnicos nem da 
eficiência. É inegável a grande contribuição que poderá a PMMG dar 
ao novo perfil que a guarda municipal, exigência de grande número de 
cidades, trará para a força pública. A Polícia Militar, cuja história e 
preparo técnico a colocam entre as grandes corporações do País, por 
sua vez, não pode ficar à margem dessa inovação, que é uma opção 
de segurança complementar para as nossas cidades. 

- 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 No 1 .966/2002 
Dá a denominação de Prefeito Cândido Antônio Vaz à extensão da 

estrada MGT-154, que liga o Município de Cachoeira Dourada ao 
Município de Capinópolis e este à entrada da BR-365-A. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Prefeito Cândido Antônio Vaz a extensão 

da estrada MGT-154, que liga o Município de Cachoeira Dourada ao 
Município de Capinópolis e este à entrada da BR-365-A. 

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 fevereiro de 2002. 
Paulo Piau 
Justificação: O referido trecho rodoviário , com 53 km de extensão , 

encontra-se sem denominação oficial, conforme estatui o "Boletim 
Rodoviário - 2000", elaborado pela Secretaria de Estado de 
Transportes e Obras Públicas. 

Acatando a solicitação da Câmara Municipal de Capinópolis, que, 
por intermédio de requerimento da Vereadora Suely Pricinoti Rocha, 
aprovou esta proposta, encampamos a brilhante forma de 
homenagear de maneira justa e oportuna o ex-Prefeito Cândido 
Antônio Vaz, popularmente conhecido como "Candão", que se 
destacou como um dos maiores líderes políticos de Capinópolis e, no 
último pleito, em 2000, foi eleito com 61 ,6% dos votos do eleitorado 
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municipal. 
Por uma fatalidade, Cândido Antônio Vaz e sua esposa, Vanda 

Pereira de Paula Vaz, faleceram em acidente automobilístico; não 
chegou, portanto, a assumir seu segundo mandato. 

Produtor rural , contabilista, sócio proprietário da rádio de 
Capinópolis e Presidente do Capinópolis Clube por três anos 
seguidos, "Candão" foi eleito Prefeito para o mandato de 1989 a 1992 
e foi Vereador por dois mandatos (1983-1988 e 1989-1992); candidato 
a Deputado Estadual no pleito eleitoral de 1994, obteve 15.870 votos 
em 81 municípios e, em 1991 , foi Presidente da Associação dos 
Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba - AMVAP -, de 
14/1/91 a 9/1/92; foi , ainda, Presidente da União Estudantil e 
Presidente Municipal do Partido Progressista Brasileiro - PPB -, 
Venerável Mestre da Loja Maçônica Justiça e Verdade de Capinópolis, 
além de membro atuante do Rotary Clube. 

Na última eleição, em 1°/10/2000, "Candão" foi eleito Prefeito 
Municipal de Capinópolis pelo PPB, tendo como Vice-Prefeito o 
médico José Neto Santana. com 6.162 votos. 

Foi incansável político e sempre buscou recursos para promover o 
bem-estar de sua comunidade. Dessa forma, a denominação proposta 
representa um ato de consideração por uma grande pessoa e um líder 
político incontestável, razão pela qual buscamos o apoio dos nobres 
pares desta Casa à aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.967/2002 
Institui quotas de ação afirmativa para a população negra no acesso 

aos cargos e empregos públicos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica estabelecida a quota mínima de vinte por cento para a 

população negra no preenchimento das vagas relativas aos concursos 
para investidura em cargos e empregos públicos dos Poderes do 
Estado ou empresas que prestem serviço a esses. 

Parágrafo único - Na inscrição, o candidato declara enquadrar-se 
nas regras asseguradas nesta lei. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será 
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regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2002. 
Sebastião Costa 

17-+ 

Justificação: O desfavorecimento da população negra constitui um 
dos componentes mais claros do quadro de injustiça social no Brasil. 
De acordo com o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no 
Brasil, de 1996, do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEAD), o salário médio dos homens negros correspondia, 
em 1990, a apenas 63% da remuneração dos homens brancos. Já as 
mulheres negras recebiam apenas 68% da renda das brancas, 
sofrendo, assim, uma dupla discriminação, uma vez que as mulheres 
ganharam, em média, 63% dos salários masculinos. Não há evidência 
de que, desde então, esse quadro tenha sido alterado de forma 
significativa. 

A questão da raça negra no Brasil deve ser encarada com 
objetividade, e não ficar somente no aspecto étnico. O grave problema 
é o atraso social, a promoção humana que ficou estagnada, dando 
aos negros uma posição de marginalidade ou de inferioridade na 
sociedade. É hora de adotarmos discriminações positivas, como as 
preconizadas neste projeto. Este debate deve figurar, a partir de 
agora, na agenda social brasileira. A condenação do racismo deve ser 
acrescida de medidas concretas de promoção da raça negra, que 
deve participar da liderança do País. 

O Brasil é o segundo país negro do mundo, todavia os negros têm 
uma parcela mínima de decisão. Ademais, não têm condições 
econômicas de competir com os brancos em postos de trabalho, uma 
vez que encontram maior dificuldade de acesso à escola e de 
permanência nela. 

Essa situação exige um comportamento afirmativo, que favoreça a 
correção das desigualdades. Assim, caberia destacar que, segundo a 
Constituição Federal, em seu art. 3°, são objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil : " I - construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; 11 - garantir o desenvolvimento nacional; 111 -
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais ; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos 
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de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação". 

Vê-se, pois, que, para a concretização desses objetivos, nossa 
Carta Maior indica a necessidade de uma postura ativa, ou seja, de 
ações afirmativas, tanto por parte da sociedade quanto do Estado. 
Somente dessa forma será possível assegurar o sentido mais pleno 
do princípio da isonomia entre os cidadãos, expresso no art. 5° do 
texto constitucional. Outra d iscriminação positiva do texto 
constitucional aparece no seu art . 37, inciso VIII , que prevê a reserva, 
em lei, de percentual dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência. 

Medidas de ação afirmativa adotadas nos Estados Unidos como 
conseqüência da luta pelos direitos civis foram responsáveis por 
avanços na participação de grupos minoritários nos mais diversos 
setores da vida daquele país. Apesar das resistências encontradas e 
das expectativas frustradas, os cidadãos negros exercem hoje um 
papel muito mais ativo na sociedade norte-americana. 

Este projeto de lei procura garantir uma quota mínima em favor da 
população negra para o acesso aos empregos e concursos públicos. 
O valor fixado é condizente com a proporção de afro-brasileiros em 
nossa população. 

A igualdade de oportunidade não pode mais figurar apenas no 
campo jurídico. É preciso que ela se torne realidade e contribua para a 
construção de uma Nação mais justa, na qual os benefícios do 
desenvolvimento sejam repartidos entre todos os cidadãos, contra 
qualquer tipo de preconceito, inclusive o de origem racial e étnica. 

Sabedor da grande preocupação dos nobres parlamentares com a 
igualdade e justiça para todos, solicito apoio à aprovação deste 
projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Direitos Humanos para parecer, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.968/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Vermelho o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Prefeitura 
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Municipal de Rio Vermelho o imóvel de sua propriedade situado na 
Rua do Rosário, s/n°, com os seguintes limites e confrontações: 
dividindo, por um lado, com a Rua Rui Barbosa; por outro lado, com a 
Rua Sebastião de Oliveira; constituído, no total , de um terreno com a 
área de 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), registrado no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Vermelho, sob o no R1-
1535, à fls. 35 do livro n° 2-F. 

Parágrafo único - O município se compromete a destinar a área do 
imóvel descrito no "caput" deste artigo para a construção de creche 
municipal visando atender crianças carentes. 

Art. 2°- O imóvel objeto desta doação reverterá ao patrimônio do 
Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no 
parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Wanderley Ávila 
Justificação: O projeto de lei em tela tem por objetivo atender às 

necessidades das famílias de baixa renda do Município de Rio 
Vermelho, que há muito vêm reivindicando um local apropriado onde 
as crianças possam ficar enquanto os pais trabalham. A 
municipalidade possui recursos para a construção do prédio, contudo 
não tem terreno disponível nem verba suficiente para adquiri-lo. O 
imóvel em questão foi doado ao Estado em 1967, mas, até o 
momento, encontra-se vago. Ademais, localiza-se em região 
estratégica e poderá atender várias famílias. 

Diante destas considerações e na expectativa de atender o anseio 
da comunidade, pedimos aos nobres pares desta Casa que optem 
pela aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 3.100/2002, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando 

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Prefeito Municipal de Cabo Frio, RJ, pela acolhida dispensada aos 
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turistas mineiros e pelo excelente programa cultural oferecido 
durante o verão. (-À Comissão de Turismo.) 
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N° 3.101/2002, do Deputado Álvaro Antônio , solicitando seja 
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas à 
pavimentação da Rua Olímpio da Silva Lima, no Bairro 1° de Maio(- À 
Comissão de Transporte.) 

N° 3.102/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente do IPSEMG com vistas a que 
envie a esta Assembléia, com urgência, levantamento completo dos 
convênios realizados com os municípios mineiros. 

N° 3.103/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando 
seja formulado pedido de informações ao Presidente da GASMIG a 
respeito dos critérios norteadores da concessão de postos de 
distribuição de gás combustível. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

N° 3.1 04/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. 
Alberto Aluízio Pacheco de Andrade pela posse como Juiz do Tribunal 
de Alçada do Estado. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 3.1 05/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando 
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Roberto Borges de 
Oliveira por sua posse como Juiz do Tribunal de Alçada do Estado. 

N° 3.106/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando 
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Eli Lucas de 
Mendonça por sua posse como Juiz do Tribunal de Alçada do Estado. 

N° 3.107/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando 
seja formulado voto de congratulações como o Sr. Francisco 
Kupidlowski por sua posse como Juiz do Tribunal de Alçada do 
Estado. (-Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

N° 3.1 08/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de São João da Mata pelo transcurso de seu aniversário, 
em 17 de fevereiro. 

N° 3 .1 09/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Andradas pelo transcurso de 112° seu aniversário, em 22 
de fevereiro . 
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N° 3.110/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita 

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Cordislândia pelo transcurso de seu 39° aniversário, em 
1° de março. 

N° 3.111 /2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Inconfidentes pelo transcurso de seu 39° aniversário, em 
1° de março. 

N° 3.112/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Conceição das Pedras pelo transcurso de seu 39° 
aniversário, em 1° de março. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 3.113/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a 137a Companhia da PMMG, 
em Ouro Fino, na pessoa de seu Comandante, Cap. PM Sérgio 
Henrique Soares Fernandes, extensivo à 6a Região da PMMG, na 
pessoa de seu Comandante, Cel. PM José Humberto de Oliveira, e ao 
20° Batalhão da PMMG, na pessoa de seu Comandante, Ten.-Ce l. PM 
Wilson Pereira Gonçalves, pelos relevantes serviços prestados à 
região sul-mineira. (-A Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 3.114/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o BDMG por seus 40 anos de 
fundação. (-À Comissão de Turismo.) 

N° 3.115/2002, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança com vistas a que preste 
informações sobre a existência de um programa de prevenção de 
riscos ocupacionais, destinado a erradicar a ocorrência de acidentes 
de trabalho entre os policiais civis do Estado. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

N° 3.116/2002, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança com vistas a que se 
implemente um programa de prevenção de riscos ocupacionais 
voltado para os policiais civis do Estado. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

N° 3.117/2002, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de 
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Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao reinício 
das obras de asfaltamento da BR-367 no trecho que liga as cidades 
de Minas Novas e Virgem da Lapa. 

N° 3.118/2002, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de 
Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à reparação da 
BR-367 no trecho que passa pelo Município de Jacinto. (- Distribuídos 
à Comissão de Transporte.) 

N° 3.119/2002, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de aplauso ao SEBRAE pela 
parceria com a Secretaria de Justiça que permitiu a implantação do 
Programa Perspectiva.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 3.120/2002, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
encaminhado ao Governador do Estado pedido de informação quanto 
à possibilidade de se aplicar imediatamente aos mutuários da 
MinasCaixa a Lei Federal n° 10.150, de 2000, que possibilita aos 
mutuários do SFH, nas condições que especifica, a quitação de seu 
saldo devedor.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 3.121 /2002, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a diretoria da SARITUR - Santa Rita 
Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda. por seus 25 anos de 
atividades. (-À Comissão de Transporte.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Direitos Humanos e dos Deputados Antônio Carlos Andrada, 
Sebastião Costa, Bilac Pinto, Alencar da Silveira Júnior, Maria Olívia e 
lvair Nogueira. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

público presente, telespectadores da nossa querida TV Assembléia, 
que deverá entrar no ar daqui a alguns minutos conforme deseja 
nosso grande jornalista João Carlos Amaral e outros. O assunto que 
me traz à tribuna expressa o desejo unânime desta Casa, buscando o 
enaltecimento do Poder Legislativo de Minas. Esta Casa viveu, no 
segundo semestre do ano passado, dias conturbados, quando a 
imprensa mineira questionou as verbas destinadas aos Deputados. 
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Refiro-me às verbas destinadas aos Deputados, e não, como 
infelizmente insistiu parte da imprensa, aos salários dos Deputados. O 
salário é uma coisa e as verbas, inclusive algumas indenizatórias, 
para o exercício do mandato, são outra coisa. Mas, naquele momento, 
não adiantava apresentar explicações. Porém, como todo episódio 
tem um outro lado. foi-nos possível dele tirarmos lições. 

Quero extrair desse episódio uma discussão importante para o 
nosso Legislativo: a que se prestam os legisladores estaduais deste 
País? O que faz uma Assembléia Legislativa? Qual é o papel 
constitucional do parlamentar estadual? 

E trago a experiência da vereança em Belo Horizonte. Fui Vereador 
por 16 anos e digo sem constrangimento, que realizava-me muito 
mais como Vereador por Belo Horizonte do que como Deputado 
Estadual. Por culpa da própria Assembléia? Por culpa da minha 
primeira atuação com Deputado Estadual? Não. Exatamente por 
causa das prerrogativas existentes hoje nos Legislativos Estaduais. 

E foi por isso que aceitei o convite de alguns Deputados de Minas e 
de fora para integrar a UNALE - União Nacional dos Legislativos 
Estaduais, entidade que congrega os Deputados Estaduais de todo o 
Brasil. 

Em nome desta Casa e de uma consciência que considero coletiva, 
comecei a trabalhar e a questionar as prerrogativas dos Legislativos 
Estaduais. E, juntamente com Deputados de outros Estados, 
conseguimos formalizar e aprovar uma proposta da UNALE que será 
votada hoje em todas as Assembléias Estaduais para que possamos 
entrar naquilo que nos compete e que estabelece a Constituição 
Federal , que é uma emenda à Constituição Federal avocando 
prerrogativas para os Legislativos Estaduais. Fiz questão de fazer 
esse meu pronunciamento por escrito, muito embora o tenha traduzido 
nessa introdução. É com grande satisfação que volto à tribuna desta 
Casa Legislativa, onde percorro a 4a Sessão Legislativa do meu 
primeiro mandato. Aqueles que acompanham minha trajetória política, 
iniciada em 1982 quando, com o apoio da população de Belo 
Horizonte, elegi-me Vereador à Camara Municipal da Capital -
mandato este que repetiria outras três vezes consecutivas - sabem 
que não sou pessoa de virar as costas para o trabalho; muito pelo 
contrário, aceito sempre os desafios de campanhas ou projetos que 
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possam contribuir para a melhoria do bem-estar geral da 
comunidade. Estou sempre presente nas reuniões de comissões da 
Assembléia , das quais faço parte como membro efetivo ou na 
suplência e, da mesma forma, exerço meu trabalho no Plenário desta 
Casa. Tudo sem abrir mão do acompanhamento "pari passu" das 
reivindicações das comunidades de Belo Horizonte e outras dezenas 
de cidades do interior mineiro, as quais tenho a honra de representar 
junto aos Poderes Legislativo e Executivo. 

Acredito que exerço satisfatoriamente minhas tarefas como 
Deputado Estadual, tendo apresentado quase 40 projetos de lei nos 
últimos três anos. No entanto, aos amigos e à imprensa já declarei por 
inúmeras vezes minha frustração como parlamentar por Minas Gerais. 
Num Estado de enorme extensão territorial como o nosso, com 853 
municípios, é muito frustrante perceber o quão pouco podemos fazer 
para atender às demandas urgentes das comunidades. Tudo porque o 
poder de legislar das Assembléias Legislativas está completamente 
amarrado pela legislação federal. A Constituição de 1988, recebida 
com alegria pelos brasileiros como Carta moderna, cerceou as 
prerrogativas dos Deputados Estaduais. Praticamente tudo o que é de 
maior importância para os cidadãos nas áreas de trânsito ou da 
segurança pública, bem como das normas gerais de organização, 
efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das 
polícias militares e corpos de bombeiros militares, dos recursos 
minerais e metalúrgicos, das jazidas e minas, encontra-se sob a 
guarda da União, pouco restando como competência dos Estados. 

Por essas razões, nós, membros da UNALE, órgão em que ocupo o 
cargo de Diretor da Região Sudeste, temos defendido a ampliação do 
poder de legislar das Assembléias Legislativas brasileiras. Esse 
movimento está em curso desde 29/10/2001 , quando foi realizada 
uma conferência da UNALE na Assembléia Legislativa de Goiás, com 
Presidentes e representantes de Assembléias Legislativas de todo o 
País, como eu, o Deputado Cristiano Canêdo e o Deputado Miguel 
Martini. Como disse no início deste pronunciamento, a minha 
frustração - e acredito que é também a de todos os nobres Deputados 
desta e das demais Assembléias brasileiras - é perceber que um 
Vereador de cidades como Belo Horizonte tem mais poder de legislar 
que um Deputado Estadual. A população cobra competência da 
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Assembléia, mas desconhece que a Constituição Federal , 
principalmente em seus arts. 22 e 23, restringe essa faculdade 
outorgada pela vontade popular de cada Estado. 

Como Diretor da UNALE, trabalho em busca de maior autonomia 
das Assembléias Legislativas, dos Estados e dos municípios perante a 
União. Nossa meta é alterar a Constituição Federal , que nos deixa de 
mãos atadas perante os desafios cada vez mais regionalizados, como 
é o caso da segurança, finanças públicas e questões relativas ao 
trânsito, para citarmos segmentos mais em evidência na mídia. 

Assim assinala o Prof. Josaphat Marinho, jurista que prepara 
proposta de emenda à Constituição Federal para a UNALE, que 
ampliará o poder de legislar das Assembléias Legislativas: "As formas 
políticas, mesmo bem definidas na doutrina, assumem feições 
diferenciadas na prática dos povos". Isso que dizer que os mineiros 
podem ter uma legislação específica na formação e atuação de sua 
força policial , divergente do que se emprega no Acre ou no Rio 
Grande do Sul. Afinal , somos ou não uma federação , uma união 
política, de Estados? Gozamos ou não de autonomia perante o 
Governo central? 

Entendo que nossa autonomia é apenas relativa. O poder central 
tudo pode, mas não é onipresente, não pode estar ao mesmo tempo 
em toda parte quando a violência ou as calamidades caem 
implacáveis sobre os nossos Estados e municípios, muitas vezes 
deixando os cidadãos entregues à própria sorte. Como Diretor da 
UNALE, passo às mãos da Presidência da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais uma proposta de projeto de resolução que 
aprova o encaminhamento de propostas de emenda à Constituição ao 
Congresso Nacional, na forma do art. 60, inciso 111 , da Constituição 
Federal de 1988. Esse artigo estabelece, entre outras coisas, que a 
Constituição poderá ser emendada mediante propostas de mais de 
metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 

Estamos fazendo um trabalho, hoje, em todas as Assembléias do 
País, para conseguirmos, em cada uma delas, aprovar essa proposta. 
Já conversamos, inclusive, com o Presidente da Câmara dos 
Deputados, o mineiro Aécio Neves, e lhe falamos sobre nosso 
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trabalho, em todas as unidades federadas , para aprovar esse 
projeto de resolução, exigindo as prerrogativas que, ao longo do 
tempo, este Poder perdeu. 

No ano passado, tivemos a satisfação de trazer à consideração dos 
senhores o Projeto de Lei n° 1.921/2001 , de minha autoria, que hoje 
tramita na Casa e tem como objetivo levar ao conhecimento dos 
futuros cidadãos mineiros a dinâmica do trabalho diário dos 
Deputados de Minas. Tenho certeza de que a maioria dos Deputados 
desta Casa está de acordo com ele, pois, a se manter o atual estado 
legal , estaremos cumprindo pela metade nossa missão perante a 
população mineira. 

Irei, então, ler o projeto de resolução. (-Lê:) 
"Aprova o encaminhamento de propostas de emenda constitucional 

ao Congresso Nacional, na forma do art. 60, 111 , da Constituição 
Federal de 1988. Art. 1 o - Ficam aprovadas as propostas de emenda à 
Constituição Federal de 1988, constantes nos anexos I, 11 e 111. Art. 2° -
Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação". 

Encaminho esses anexos e as propostas, em que estaríamos 
avocando, para o Legislativo estadual, prerrogativas, que nos fariam , 
sinceramente, legisladores por competência, por direito e por atividade 
constitucional . 

Tramita nesta Casa projeto de minha autoria, que institui o Programa 
Deputado Mirim. A sociedade, mais do que nunca, precisa 
compreender e conhecer sobre as funções e as obrigações dos 
parlamentares, em qualquer nível, ou seja, Vereadores, Deputados 
Estaduais, Deputados Federais e Senadores da República. A nossa 
comunidade tem a obrigação e o direito de saber os deveres de um 
parlamentar, para exigir exatamente aquilo que temos a competência 
e a obrigação de realizar. É impressionante o desconhecimento da 
população a respeito dos reais objetivos e obrigações dos 
parlamentares. Infelizmente, as pessoas procuram os nossos 
gabinetes, quer sejamos Vereadores ou Deputados, para questões 
absolutamente pessoais e que não dizem respeito à nossa obrigação 
constitucional. 

Com essa iniciativa, estamos abrindo essa discussão, junto aos 
Deputados e à comunidade mineira. A que se prestam os Deputados 
de Minas? Quais são as nossas prerrogativas, as nossas 
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incumbências e os nossos objetivos? Essas questões têm de ser 
discutidas com a sociedade, que nos elegeu como seus 
representantes. Aquele episódio ocorrido no segundo semestre do 
ano passado foi importante para alertar a todos para a necessidade de 
se discutir o nosso papel como legisladores. Entregarei o projeto de 
resolução ao Vice-Presidente Alberto Pinto Coelho, para que repasse 
à Mesa Diretora e ao nosso Presidente Antônio Júlio. Posteriormente 
será levado à UNALE, e o entregaremos ao Deputado mineiro Aécio 
Neves. Estaremos pleiteando que sejam avocadas aos Legislativos 
estaduais mais prerrogativas, a fim de que possamos, por excelência, 
ser efetivamente legisladores. 

Na segunda-feira próxima, estarei participando de reunião da 
UNALE, em Brasília. Essa proposta de projeto de resolução, que já se 
encontra de posse da Mesa Diretora desta Casa, será aprovada e 
encaminhada ao Congresso Nacional. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, 

estou protocolando, hoje, um requerimento na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. É um documento que requer 
seja realizada audiência pública daquela Comissão a f im de obter 
documentos sobre indícios de irregularidades e desvios de recursos 
do orçamento da União, denunciados pela imprensa, envolvendo 
Prefeituras do Estado, empresas-fantasmas e utilização de "laranjas". 

Nesse requerimento solicito que sejam convidadas as seguintes 
autoridades: um representante da Comissão de Orçamento da 
Câmara dos Deputados, para acompanhar os trabalhos dessa 
apuração que pretendo iniciar; o Procurador responsável pela 
Promotoria de Crimes Praticados por Prefeitos, Dr. Gilvan Alves 
Franco; o ex-Prefeito de Águas Formosas, João Augusto Fernandes; o 
Deputado Federal João Magalhães; o seu ex-assessor, Márcio 
Passos; o Sr. Ardilino de Assis, sócio da empresa Chaves e Rangei. 

O jornal "Estado de Minas" e outros órgãos da imprensa - a Rede 
Globo também tratou desse assunto - divulgaram parte de um estudo 
que vem sendo feito há muito tempo pelo Dr. Gilvan e seus 
companheiros da Promotoria de Crimes Praticados por Prefeitos. É 
um estudo um pouco constrangedor quanto ao que é feito com a 
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verba e com o erário público a partir de emendas de parlamentares 
ao orçamento da União. O fato é que esse estudo, preliminarmente, 
aponta pelo menos 32 Prefeituras, alguns Prefeitos de agora e a 
grande maioria da legislatura passada. Essas Prefeituras estariam 
envolvidas com pelo menos 23 empresas - fantasmas. Faziam carta-
convite, porque a modalidade permitia isso para contratação de obras 
de menos de R$150.000,00. Eram empresas viciadas em um 
esquema de corrupção de verba orçamentária. Os 32 municípios 
envolvidos são do vale do Mucuri, do Jequitinhonha e do rio Doce. As 
23 empresas eram comandadas por outra empresa, e pelo menos 
R$7.000.000,00 foram desviados nessa falcatrua. 

O caso é grave e, ao mesmo tempo, simples de entender. Um 
Deputado Federal faz emenda ao orçamento, e essa emenda, 
geralmente relativa à saúde, portanto da área do Ministério da Saúde, 
teria como destino obra a ser realizada em determinado município. O 
Prefeito faz o acordo, assina e abre processo de licitação de carta-
convite. Uma empresa-fantasma, conhecida ou não do Prefeito, é 
incluída na carta-convite. O que acontece é que muitas vezes essa 
empresa não existe. O endereço é falso , a empresa é fantasma ou de 
algum "laranja". A verba vai para essa empresa, e outra empresa é 
que acaba fazendo a obra, e , às vezes, acaba não fazendo. 

O que pode estar acontecendo ou está realmente acontecendo? 
Essa emenda do Deputado, a chamada emenda individual, que, 
felizmente, não acontece nesta Casa, mas é coisa comum na Câmara 
dos Deputados, é liberada por meio do Deputado para algum 
município. Então, o Prefeito contrata a empresa por meio de carta-
convite. Geralmente, a empresa que ganha é uma empresa-fantasma, 
de "laranja", e a obra, se é feita , é com superfaturamento. Para quem 
fica o percentual do superfaturamento? A questão é : o Deputado 
Federal e o Prefeito Municipal estão envolvidos nisso, com 
recebimento de propina? 

O jornal "Estado de Minas" de ontem apontou uma dessas empresas 
como a responsável por centralizar verbas que viriam da União por 
meio desse esquema de corrupção. Foi apontada como exemplo a 
Prefeitura de Águas Formosas, cujo ex-Prefeito diz que a assinatura 
para a liberação da verba não é dele. Então a assinatura desse ex-
Prefeito teria sido falsificada para liberar os recursos no Ministério da 
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Saúde. Se é verídico o que diz o ex-Prefeito, em outros municípios 
pode ter acontecido a mesma coisa: assinaturas falsificadas de 
Prefeitos foram utilizadas por um determinado Deputado para liberar 
os recursos , demonstrando corrupção e superfaturamento de obras. 

Essa denúncia se torna extremamente séria porque não diz respeito 
apenas à Prefeitura de Águas Formosas. O jornal disse, no caso de 
Águas Formosas, que a empresa era fantasma. Um dos sócios da 
empresa, o Sr. Ardilino de Assis Serrano, cuida de uma fazenda em 
Governador Valadares e não sabia nada disso. Fez isso porque o 
patrão pediu. Não teria a menor condição, pelo que retrata a 
reportagem , de ser sócio de qualquer tipo de construtora, porque não 
possui bens. Foi , portanto, uma pessoa levada de má-fé a ser laranja 
de uma dessas construtoras. Se o caso se resumisse a uma Prefeitura 
em Minas Gerais, bastaria a correção e apuração desse fato 
específico. Mas esse foi um exemplo. 

O "Estado de Minas" de hoje traz com maiores detalhes a denúncia 
do Dr. Gilvan, Procurador responsável pela Promotoria de Crimes 
Praticados por Prefeitos. Ele diz que pelo menos 32 municípios estão 
nesse esquema com 23 empresas-fantasmas, com , no mínimo, 
R$7.000.000,00 liberados apenas a partir da emenda de um Deputado 
Federal , o João Magalhães, que, evidentemente, nega tudo. Mas ele 
foi o autor dessas chamadas emendas individuais. 

Isso pode ser apenas a ponta do "iceberg". Muitos Deputados 
podem estar fazendo emendas individuais num esquema com 
empresas. Estas podem alocar os recursos liberados em municípios 
onde têm contato com os Prefeitos. Os Prefeitos, por sua vez, podem 
estar coniventes com a situação ou nem conhecer o caso. A 
assinatura deles no documento pode ter sido falsificada, como afirma 
o ex-Prefeito de Águas Formosas. Portanto, é um esquema 
extremamente cruel e estranho, que merece apuração mais 
detalhada. 

Alguns podem dizer que este assunto é de competência da Câmara 
Federal e que os Deputados desta Assembléia não têm nada a ver 
com isso. Não é verdade. Apesar de as verbas serem federais , são 
repassadas para os municípios de Minas, para as Prefeituras e 
Prefeitos do Estado. Portanto, esta Casa tem tudo a ver com essa 
apuração. 
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Com tal objetivo iniciei o meu pronunciamento, falando sobre 

esse requerimento que já oficializei junto à Comissão de Fiscalização 
Financeira, com o convite a essas autoridades, especialmente ao Dr. 
Gilvam, Procurador da Promotoria de Crimes de Prefeitos, a fim de 
que possa detalhar o funcionamento desse esquema de corrupção, 
envolvendo empreiteiras fantasmas, com obras pagas pelo orçamento 
da União. 

Solicitarei ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, 
Deputado Mauro Lobo - espero que continue nesse cargo, pelo 
brilhante trabalho que vem realizando -, que isso seja agilizado, a fim 
de que comecemos a apuração. Se isso for apenas um exemplo e as 
dimensões forem maiores, com o envolvimento de outros Deputados, 
certamente seremos obrigados a instalar uma CPI para fiscalizar o 
que está sendo feito com as verbas do orçamento da União 
destinadas por parlamentares federais ao Estado de Minas. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)* - Muito obrigada, 
Deputado Rogério Correia. Sua fala é mais do que oportuna. Embora 
não nos alegremos com a corrupção que atinge as regiões mais 
pobres do Estado, ficamos alegres porque até que enfim aparece a 
ponta desse "iceberg", a que V. Exa. se referiu , ou seja, o início das 
apurações de uma corrupção que já é famosa nos vales do Mucuri e 
do Jequitinhonha. Por volta de 1990 ou 1991 , descobrimos uma 
quadrilha que passava nos dias 1°, 10 e 30 de cada mês, distribuindo 
e vendendo notas fiscais falsas de empresas fantasmas que vendiam 
mercadorias. Na oportunidade, fizemos até papel de Detetives: 
apuramos irregularidades, levamos as denúncias ao Ministério 
Público, fomos até à Polícia Federal. Mas nada foi feito. 

Portanto, Deputado Rogério Correia, quando os fatos começam a 
surgir, sinto esperança de que o Brasil tenha conserto e de que a 
corrupção há de diminuir. Louvo a sua iniciativa. Nesta oportunidade, 
informo que também estou encaminhando um requerimento ao 
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Nesse caso, caberia 
um trabalho conjunto das comissões, a fim de realizar uma audiência 
pública com o objetivo de debater as denúncias veiculadas pela 
imprensa. É pertinente que seja um trabalho conjunto das Comissões 
de Fiscalização Financeira e de Assuntos Municipais. 

Parabéns, Deputado, pelo seu depoimento. Se Deus quiser, as 
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coisas ficarão cada vez mais claras e o povo dos vales do rio Doce, 
do Mucuri e do Jequitinhonha sofrerá menos com os efeitos da 
corrupção quando os fatos forem devidamente apurados. 

O Deputado Rogério Correia- Muito obrigado, Deputada Maria José 
Haueisen. Acato a sua sugestão de realizarmos uma reunião conjunta 
das Comissões de Fiscalização Financeira e de Assuntos Municipais, 
a fim de apurar os fatos. 

Isso parece ser mesmo a ponta do "iceberg" desse processo que foi 
denunciado pelo Dr. Gilvam, por meio de um trabalho fabuloso que 
vem realizando. Digo que é a ponta do "iceberg", porque tenho 
informações de que esse assunto tem sido fiscalizado pela Câmara 
Federal. 

Liguei de manhã para o Deputado Federal Virgílio Guimarães, que 
me assegurou que há outros casos semelhantes a esse. Então- quem 
sabe? - podemos começar a desvendar o mistério dessas verbas, o 
qual sempre nos encabulou. As obras prometidas que se iniciam 
nunca terminam ou, às vezes, gasta-se dinheiro que seria suficiente 
para construir uma vez e meia a obra que se pretende, como, por 
exemplo, um centro de saúde, que não sai do alicerce. 

Portanto, esse mistério pode ser desvendado a partir de agora. 
Julgo que devemos começar com esses convidados que mencionei no 
início do meu pronunciamento. Vou acatar a sugestão da Deputada 
Maria José Haueisen: que encaminhemos conjuntamente esse 
requerimento, para que as duas comissões possam trabalhar juntas. 

Para terminar, quero dizer que, se, de fato, o que se avizinha for o 
que estamos pensando, provavelmente esta Assembléia terá que criar 
CPI para apurar o destino das verbas do Governo Federal. Muito 
obrigado. 

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

Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia, 
cumprimento o Deputado Rogério Correia pelo seu pronunciamento. 
Verdadeiramente, a Assembléia não pode ficar omissa nessa questão 
e deve dar a sua contribuição para a apuração desses fatos. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Muito obrigado, 
Sargento Rodrigues. 
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Gostaria de aproveitar este momento para fazer a leitura de ofício 

encaminhado pela Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Municipais de Divinópolis e da Região Centro-Oeste - SINTRAN -
Sra. Rosa Maria de Oliveira. (-Lê:) 

"Prezado senhor, venho através deste comunicar a V. Exa. a 
denúncia feita pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais de 
Divinópolis e da Região do Centro-Oeste - SINTRAM -, que ajuizou 
ação de mandado de segurança a favor da servidora pública municipal 
de Perdigão, Rosa Maria Camila, que vem sofrendo séria perseguição 
por parte do Prefeito daquela cidade, Sr. Constantino Demetrius 
Bilales Neto. 

O Chefe do Executivo Municipal, ao arrepio da Constituição Federal , 
suspendeu o pagamento dos salários da servidora desde o mês de 
março de 2001 , permanecendo essa situação até o momento. O 
mandado de segurança, Processo no 045201002181-7, foi julgado 
procedente, sendo concedida a liminar pelo Juiz de Direito da 
Comarca de Nova Serrana, Marco Aurélio Chaves Albuquerque, 
datado de 28 de novembro de 2001. Porém, até o momento, o Prefeito 
não cumpriu a sentença judicial. É tão flagrante a perseguição política 
sofrida pela servidora que o MM. Juiz de Direito não somente 
determinou o imediato pagamento dos salários, mas também o 
pagamento de multa diária a favor da servidora, no valor de R$50,00 
(cinqüenta reais) , até o efetivo cumprimento da determinação legal. 

A liminar concedida em favor da servidora teve inclusive respaldo 
por parte do Ministério Público, com parecer da Promotora de Nova 
Serrana, Aléssia de Santa Bárbara Souza. 

Tendo sido informado acerca da liminar concedida no referido 
processo de mandado de segurança, o Prefeito de Perdigão, 
ignorando a ordem judicial , proibiu a servidora de entrar na escola 
municipal onde trabalha. Esta se viu obrigada a cumprir seu horário de 
trabalho à porta da escola. 

Há sérias razões que nos levam a crer que, além de perseguição 
política, a referida servidora vem sendo punida por puro racismo. Com 
curso superior na área de educação, ela foi proibida e impedida de 
concorrer ao cargo de Diretora. 

É inadmissível tal situação no País, neste momento em que a 
sociedade brasileira vem exigindo postura mais coerente dos três 
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Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Não se admitem, por 
parte de um Chefe do Executivo, atitudes de "dono da cidade", 
ridicularizando e ignorando o Judiciário e fazendo o que bem entende. 
Uma ordem judicial tem que ser cumprida, não podendo um 
representante do povo fazer da lei aquilo que bem entende, onerando, 
com tal atitude, os cofres públicos. 

Solicitamos da Comissão de Direitos Humanos apuração dos fatos e 
providência urgente para tal situação." 

Quero deixar público que nós, da Comissão de Direitos Humanos, 
estamos encaminhando todas as providências possíveis e 
necessárias para restituir a dignidade e a justiça a essa servidora. 
Muito obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Cumprimento o Deputado Edson 
Rezende pelo pronunciamento e pelas providências que certamente 
serão tomadas pela Comissão de Direitos Humanos. 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, tivemos ontem uma reunião no 
Salão Nobre, da qual participaram vários Deputados, como João Leite, 
Durval Ângelo , Elaine Matozinhos, Antônio Júlio, Anderson Adauto e 
Edson Rezende, para tratar dos projetos da área de segurança 
pública que temos em andamento, o que pode ser feito e o que pode 
ser votado. Foi uma reunião que durou 4 horas e 15 minutos, e, 
felizmente, chegou-se ao consenso de que já não precisamos debater 
essa situação aqui nem em Brasília, mas precisamos de determinação 
para votar esses projetos. Já deixamos claro ontem, quando 
ocupamos esta tribuna, que não nos cansaremos de cobrar o 
empenho desta Casa na votação dessas matérias. Gostaria de 
explicar principalmente ao público que nos assiste e aos Deputados e 
às Deputadas o que é essa Proposta de Emenda à Constituição no 33, 
o motivo pelo qual este e outros parlamentares, como a Deputada 
Elaine Matozinhos, apresentamos essa proposta, o que tem de 
objetivo e em que é útil para a segurança pública do Estado. 

A Proposta de Emenda à Constituição no 33 está tramitando há mais 
ou menos dois anos, não foi apresentada devido à morte do Promotor 
nem devido à dos dois Prefeitos de São Paulo, mas é proposta 
anterior a esses fatos, fruto do entendimento e de conclusão a que 
chegamos de que já não há como caminharmos da forma como está o 
aparelho policial. Portanto, essa proposta de emenda à Constituição 
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prevê alteração no art. 137 da Constituição Estadual, que diz: "A 
Polícia Civil e a Polícia Militar se subordinam ao Governador do 
Estado". A proposta é subordinar a Polícia Civil e a Polícia Militar ao 
Secretário de Estado da Segurança Pública. Por quê? (-Lê:) 

"Justificação: A excessiva autonomia das Polícias Civil e Militar, 
marcadas por normas e valores diferenciados, dificulta a integração de 
suas atividades administrativas e operacionais, acarretando custos 
exagerados e desempenho abaixo de seu potencial. 

Objetivos: 1 - Dotar o gabinete do Secretário da Segurança de 
estrutura adequada de direção e coordenação das atividades críticas 
dos órgãos policiais. 

2 - Criar condições para atividade permanente de planejamento e 
acompanhamento, pela ação conjunta da alta direção dos órgãos 
policiais. 

3 - Presidir, inclusive pelo exemplo, todo o sistema de planejamento 
integrado, que deve nortear todos os níveis de atividade operacional 
conjunta. 

4 - Reduzir custos e capacitar a polícia a explorar seu potencial 
máximo para prevenir e reduzir a violência. 

Principais atividades: 1 - Estruturar o gabinete do Secretário da 
Segurança, integrando os comandos das Polícias Civil e Militar, 
inclusive fisicamente, ocupando o mesmo prédio. 

2 - Revisar toda a estrutura da segurança para reduzir duplicidade 
de órgãos ou funções, eliminar funções de baixa prioridade ou 
interesse policial, reduzir recursos excessivos de serviços 
especializados, promovendo austera revisão de dispersão de recursos 
para alocá-los na atividade-fim do policiamento territorial." 

O que seria isso, na prática? Hoje, temos vários policiais que 
trabalham no 190, Sargentos que apenas atendem a telefone, como o 
fiz durante quatro anos, e poderíamos ter um funcionário público civil 
fazendo esse atendimento, o que custaria bem menos para o Estado e 
esse policial estaria nas ruas, combatendo o crime. Assim como 
temos oficiais, como Tenentes, que cuidam de almoxarifes, Capitães 
que cuidam da seção de transportes, e esses oficiais deveriam estar 
nas ruas, sendo essas funções ocupadas com serviços terceirizados. 

Com isso, reduziríamos também o custo do pagamento dessa mão-
de-obra.(- Lê:) 
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"3 - definir as atividades não específicas de polícia para propor ao 

Governo a substituição por funcionários civis , para liberar recursos 
humanos ao policiamento; 

4 - definir estruturas de gestão para os seguintes setores, 
abrangendo funções das polícias que requeiram padronização e 
mereçam coordenação de interesse estratégico: 

a) Departamento de Recursos Humanos, com encargos de 
estabelecer padrões de fiscalização sobre a seleção do pessoal, 
treinamento, definição de benefícios comuns e equiparação salarial , 
sistema disciplinar único, critérios profissionais para a promoção do 
pessoal de carreira;" 

Hoje, há duas academias de ensino. O Estado poderia estar 
gastando com água, luz e treinamento apenas com uma academia de 
polícia. (-Lê:) 

"b) Departamento de Finanças, para unificar o planejamento 
orçamentário e a gestão dos recursos financeiros . inclusive de obras e 
aquisições que dependam de licitação;" 

Hoje temos um Departamento Financeiro da Polícia Civil e um 
Departamento Financeiro da Polícia Militar. Há uma duplicidade de 
órgãos. (- Lê:) 

"c) Departamento de Inteligência e Coordenação Operacional , 
destinado a estabelecer os padrões de processamento de 
informações e de interesse policial e coordenar o esforço integrado 
das organizações policiais, inclusive para avaliação do desempenho 
operacional das unidades policiais e dos policiais. Deverá desenvolver 
cuidadoso acompanhamento da evolução dos principais crimes, 
analisando suas causas e condições que favorecem suas ocorrências, 
para oferecer subsídios à ação policial e outros órgãos do Governo e 
entidades sociais. Caberá a esse departamento o acompanhamento 
das atividades de repressão intensa ao crime organizado, 
principalmente ao narcotráfico, ao roubo de cargas e de veículos e ao 
contrabando de armas, intervindo quando necessário na atuação 
policial. Deve estar conectado a uma central unificada de denúncias 
aberta a todos os cidadãos;" 

Ou seja, hoje temos duas centrais de polícia. O que ocorre quando o 
cidadão aciona a Polícia Militar para atendimento de ocorrência? O 
veículo dele é furtado, o cidadão disca 190 e, após uma entrevista de 
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5 minutos, o PM lhe fala para ir à Polícia Civil, para fazer uma 
queixa. Isso ocorre porque há outra central de polícia. Isso não 
aconteceria se essa central fosse única. 

Quando ocorre um assalto a Banco, aqui na Capital mineira, a 
Polícia Militar é acionada e dirige-se ao local. No entanto, a Polícia 
Civil , que poderia iniciar a investigação simultaneamente, só vai tomar 
conhecimento desse assalto quando a Polícia Militar entregar-lhe a 
ocorrência, 12, 24, 36 ou 48 horas depois. Só aí é que a Polícia Civil 
iniciará a sua investigação. Portanto, deveríamos ter uma central de 
polícia única para a agilização e otimização dos recursos. (-Lê:) 

"d) Corregedoria-Geral da Polícia para estabelecer severos padrões 
de atuação das corregedorias das polícias, fiscalizar seu trabalho e 
assumir os casos de maior gravidade ou de interesse da opinião 
pública; 

e) Ouvidoria independente". Esta já existe. Não poderíamos mais 
criar esse órgão. 

"5 - Instalar e coordenar central única de entrada de solicitações de 
emergência, unificando os sistemas de operação da PM (COPOM), 
Polícia Civil (CEPOL), Corpo de Bombeiro (COBOM), operações de 
trânsito, Polícia Rodoviária Estadual, defesa civil , ambulâncias e oferta 
de espaço para outras atividades de emergência pública;" 

O que é isso, na prática? Quando houve o assassinato do Promotor 
Francisco José Lins do Rego, estava retornando de uma viagem ao 
vale do Mucuri e estava, mais ou menos, a 15 minutos da barreira da 
Polícia Rodoviária Federal , que fica na BR-262, a chamada saída para 
Vitória, a antiga 381. Ao passarmos por essa barreira da Polícia 
Rodoviária Federal, quando a Rádio Itatiaia e outros veículos de 
comunicação já haviam dado a notícia do assassinato do Promotor, 
encontramos a Polícia Rodoviária Federal tranqüila, com os veículos 
trafegando normalmente. Ninguém avisou que havia acontecido um 
homicídio em plena Capital e os cidadãos haviam fugido numa moto. 
Portanto, a Polícia Federal estava completamente alheia. 

É por isso que tem de haver essa integração, uma troca de 
informações rápidas no aparelho policial. Isso poderia ter sido feito. 
Todas as estradas poderiam ser bloqueadas, e, com isso, teríamos 
mais chances de instalar imediatamente o que a polícia chama de 
"cerco-bloqueio", possibilitando uma operação policial mais tranqüila, 
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com a prisão mais rápida dos marginais. 

Além disso, Sr. Presidente, quero encerrar meu pronunciamento 
deixando claro que existem algumas autoridades dizendo que em São 
Paulo o comando é único, e não melhorou a segurança pública. É 
óbvio que não é somente o comando único que vai propor uma ação 
mais eficaz da polícia. O comando único é para proceder à integração 
do aparelho policial. Nenhuma autoridade vai conseguir fazer uma 
integração com duas cabeças. Teríamos um corpo com duas cabeças. 
Isso é impossível. Na Secretaria da Saúde, há um Secretário. Na 
Secretaria de Educação, há um Secretário. Mas, na Segurança 
Pública, não existe um Secretário. O Secretário que lá se encontra é 
Secretário da Polícia Civil , não é Secretário da Segurança Pública. Ele 
não chefia as duas polícias. Infelizmente essa é uma verdade. Minha 
fala não tem nenhum intuito de depreciar o cargo ocupado hoje pelo 
Delegado-Geral Márcio Domingues, mas sim de mostrar a realidade 
para a população. Hoje não temos Secretaria de Estado da Segurança 
Pública, mas sim "Secretaria de Polícia Civil". Por outro lado o mesmo 
"status" tem a "Secretaria de Polícia Militar", que é o Comando-Geral 
da PM. Portanto, é necessário haver a subordinação a um Secretário 
para fazer a integração, com uma academia única, uma central de 
polícia única, uma corregedoria única e um banco de dados e arquivos 
criminais que já é lei , a qual a Secretaria de Estado da Segurança 
Pública hoje não está cumprindo, pois não está repassando 
informações à Polícia Militar. 

Por tudo, Sr. Presidente, para encerrar, entendemos que esse é um 
assunto que levará muito tempo. Tivemos um compromisso do 
Deputado Antônio Júlio, Presidente desta Casa, de votarmos essa 
matéria. Por isso estou aqui explicando e estarei enviando uma cópia 
desse documento para os nossos companheiros, a fim de que 
entendam perfeitamente por que estamos implorando a aprovação 
dessa matéria, que tem o intuito de buscar maior eficiência na 
segurança pública. Depois não vão dizer que ocorreu outro crime 
bárbaro, e não tomamos nenhuma providência. Esta Casa tem uma 
grande responsabilidade com a segurança pública. Há medidas que 
devem ser tratadas em Brasília, outras que devem ser tratadas aqui e 
outras, na esfera municipal. Ficam aqui nossa sugestão e nosso apelo 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição no 33. Muito 
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obrigado, Sr. Presidente. 

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

imprensa, funcionários da Casa, galerias, meus senhores e minhas 
senhoras, mais uma vez voltamos à tribuna da Assembléia, 
inicialmente, para reafirmar nossa indignação, porque essa deve ser a 
décima ou a décima primeira vez que vimos reclamar da situação 
caótica das nossas estradas. É lamentável que o ex-Ministro dos 
Transportes, Eliseu Padilha, que esteve percorrendo conosco a BR-
040 e a BR-135, que são da responsabilidade do Governo Federal , 
não tenha viabilizado os recursos prometidos. Hoje vemos com muita 
indignação a Procuradoria Federal cobrando do ex-Ministro questões 
de desvio de verbas e de recursos da União que deveriam ter sido 
empregados nas estradas. 

Com muita indignação, percorremos nossas estradas, que se 
encontram em estado de calamidade, trazendo insegurança para os 
motoristas que trafegam pela BR-040 e pela BR-135, embora saiba 
que outras também se encontram em situação precana. 
Continuaremos reivindicando melhorias junto ao Ministério dos 
Transportes, à Agência dos Transportes, ao DENIT, novo órgão, que 
substitui o DNER, lutando por recursos não só para tapar os buracos 
nas estradas, mas também para recapeá-las , uma vez que já existem 
recursos no orçamento para tanto. É difícil aceitar o fato de que um 
motorista, cidadão que paga seus impostos, recolhe IPV A. necessite 
parar o veículo na chuva para trocar pneu fu rado ou roda quebrada. 

Sr. Presidente, gostaria de apresentar quatro requerimentos de 
minha autoria: o primeiro é de congratulações com o povo de Augusto 
de Lima, por meio de seu Prefeito Municipal, Enébio de Fátima 
Fonseca, e do Presidente da Câmara Municipal, Adalberto Martins, 
pelos 39 anos de emancipação política, em 31 /3/2002. 

O segundo requerimento é dirigido à Prefeita Municipal de lngaí, 
Dra. Terezinha Angélica de Paiva, e à Presidente da Câmara 
Municipal, Mercia Carvalho Rezende, pelos 30 anos de emancipação 
política do município, em 1°/3/2002. O Município de lngaí vem-se 
destacando pelo valor do seu povo trabalhador e honrado, 
caminhando com determinação rumo ao desenvolvimento e à 
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expressão entre os municípios mineiros. 

No terceiro requerimento, solicito seja encaminhada manifestação 
de congratulações com o povo da cidade de Três Marias, por meio de 
seu Prefeito, Pe. Geraldo da Silva Macedo, e do Presidente da 
Câmara Municipal, Mozair Gonçalves Esteves. Em 1°/3/2002, Três 
Marias comemora 39 anos de emancipação política. 

Por último, apresentamos requerimento de congratulações com o 
povo da cidade de Igarapé, que completa, em 1°/3/2002, 36 anos de 
emancipação política. 

As nossas congratulações com o povo dessa cidade, por meio do 
Prefeito Municipal, Sr. Osvaldo Cândido de Queiroz, e do Presidente 
da Câmara, José Fagundes Rosa. Igarapé comemora 36 anos e é um 
município que vem despontando, principalmente na nossa região 
metropolitana. 

Quero, mais uma vez, dizer que vamos continuar a luta em defesa 
da segurança dos motoristas que transitam nas nossas estradas. É 
direito do cidadão e dever do Estado a segurança nas estradas. Para 
isso pagamos impostos e cobramos do Governo Federal , por 
intermédio do Ministério dos Transportes, segurança nas estradas. O 
cidadão não pode nem parar o carro para trocar um pneu sem correr 
risco de vida. É nosso dever continuar lutando e brigando por uma 
solução. 

Eram essas, Sr. Presidente, as minhas considerações. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

telespectadores da TV Assembléia, quero prestar uma homenagem 
aos produtores da região do Triângulo Mineiro, mais especificamente 
aos produtores de soja de Uberaba, que é hoje o maior produtor de 
soja de Minas Gerais. 

Por dois motivos, gostaria de registrar a notícia veiculada pela 
"Gazeta Mercantil" dia 9/1/2002, conferindo ao Município de Uberaba 
a classificação de maior produtor de soja em Minas Gerais. 

São 180 sojicultores que plantam 53.000ha e esperam colher 
144.000t com produtividade média de 2.880kg/ha, produtividade 
média superior à das lavouras norte-americanas. 

O primeiro motivo é enaltecer os produtores daquele município, que, 
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adeptos da moderna tecnologia de produção e sabendo explorar 
racionalmente o cerrado, contribuem para a busca do equilíbrio da 
balança comercial brasileira, ou, melhor dizendo, para o seu superávit. 

O segundo motivo é a parcela que, direta ou indiretamente, o 
Legislativo mineiro tem nessa criteriosa produção agrícola. Aqui , 
estamos defendendo continuamente os aspectos relacionados a uma 
tributação incentivadora; à redução de diferentes taxas na 
agropecuária, como as de fiscalização na produção de sementes e 
mudas; à intensificação da pesquisa no Estado, como vêm fazendo as 
universidades federais, principalmente de Viçosa e Lavras, a 
EMBRAPA e, em especial, a EPAMIG, que há quase três décadas 
desenvolve importantes pesquisas com soja no cerrado mineiro. 

Abro parênteses para homenagear toda a equipe de soja da 
EPAMIG, por meio do pesquisador Neilson Eustáquio Arantes, líder 
nessa área de pesquisa no Estado, com o seu Centro Regional de 
Pesquisa para o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, com sede em 
Uberaba. 

Adicione-se a esse exemplo de ações o Serviço de Extensão Rural 
da EMATER e o de Inspeção Sanitária do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA. 

O Brasil participa hoje com 30% das exportações mundiais de soja, 
tendo crescido cerca de 25% na última década, nessa participação. 
Com 42.000.000t de produção de soja, o Brasil encontra-se em 2° 
lugar entre os principais países produtores. 

Em 2001, o agronegócio brasileiro exportou US$24.000.000.000,00, 
e os excelentes resultados do complexo da soja garantiram as altas 
nas exportações, com uma parcela de 26%. 

Ao lado da alta produção de soja, Uberaba é também grande 
produtor de milho. Atualmente são 600 produtores que plantam 
36.000ha e esperam colher 215.000t. 

Estão, pois, de parabéns os agricultores e as entidades que apóiam 
essa brilhante geração de riqueza no cerrado, importante bioma para 
a produção de alimentos e a preservação ambiental. 

Sr. Presidente, após essa homenagem aos produtores rurais do 
Triângulo Mineiro, em especial da cidade de Uberaba, gostaríamos de 
manifestar nossa tristeza pela forma de fazer política de algumas 
lideranças, que, muitas vezes, sem compromisso maior com o Estado, 
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fazem uma política menor. 

Outro dia, ouvi o Prefeito de Poços de Caldas, Paulo Tadeu, do PT, 
dizer uma expressão brilhante: "Em política, há tempo de competir e 
há tempo de construir". Lamentavelmente, existem lideranças políticas 
que querem competir durante todo o tempo, não lhes sobrando, 
evidentemente, tempo para construir. Tais lideranças são negativas 
para o desenvolvimento nacional. 

Refiro-me, Sr. Presidente, a um boato surgido em Uberaba a partir 
desse tipo de gente, que, em vez de construir, compete o ano inteiro. 
Eles quiseram imputar-me essa malfadada taxa de R$30,00, hoje 
cobrada pelo licenciamento de veículos. Aproveito a TV Assembléia e 
o testemunho de meus companheiros desta Casa para afirmar que, 
desde 1999, fomos contrários à chamada "narcotaxa", e, agora , 
tivemos o prazer de votar contra ela, que tanto dissabor tem trazido 
aos mineiros, que vão aos Bancos para pagar o IPVA e são obrigados 
a arcar também com esses R$30,00, uma taxa injusta. 

Faço questão de mostrar a todos os meus companheiros 
uberabenses essa relação de votação, em que está registrado que 
Paulo Piau votou "não" a essa taxa de R$30,00 de licenciamento de 
veículos. Tenho pena dessas pessoas que competem 24 horas por dia 
e 365 dias por ano. Deviam parar de mentir e começar a fazer algo 
para construir nossa cidade, nosso Estado e nosso País. 

Aproveito , portanto, esse espaço da TV Assembléia, tão assistida 
em todo o Estado. Dirijo-me principalmente à comunidade de Uberaba 
para dizer que existem muitas pessoas sérias na política, mas, 
infelizmente, há pessoas que tramam mentiras durante todo o dia, 
para prejudicar alguém. 

Portanto, não posso assumir nenhuma responsabilidade sobre o que 
não tenho. Sobre essa taxa de R$30,00 de licenciamento de veículos, 
não tenho responsabilidade, pois sempre me posicionei e votei contra 
o Governo do Estado com relação a ela. Essa invenção nada mais é 
do que uma covardia e um processo de pensamento pequeno dos 
nossos adversários de Uberaba. Lamentamos, mas esse sempre foi o 
comportamento dessas pessoas. Claro que não nos afetará, porque o 
povo conhece o nosso trabalho sério nesta Assembléia Legislativa 
com relação ao que é da nossa responsabilidade. 

Sr. Presidente, gostaria de tratar de vários assuntos, mas encerrarei 
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o meu pronunciamento, porque o tempo está terminando. Obrigado 
pela paciência e pela concessão desse espaço para prestar esses 
esclarecimentos. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo outros 

oradores inscritos, a Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a 
1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da 
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de Direitos 
Humanos - aprovação, na gga Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
n°s 3.007/2001 , do Deputado lrani Barbosa, e 3.024/2001 , do 
Deputado Marcelo Gonçalves (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado 
lvair Nogueira - informando a formação do Bloco Parlamentar 
Democrático Progressista - BPDP - composto pelo PMDB, pelo PSD e 
pelo PPS e sua indicação para Líder do referido bloco; e Sebastião 
Costa - informando sua indicação para Líder do PFL e indicando o 
Deputado Alberto Bejani para Vice-Líder do referido partido 
(Ciente.Publique-se. Cópia à Gerência-Geral de Apoio às Comissões 
e às Lideranças.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento no 2.806/2001 , do Deputado 

Marcelo Gonçalves, pedindo informações ao Presidente da Fundação 
João Pinheiro a respeito da situação dos levantamentos do Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal, a cargo dessa instituição. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 2.832/2001 , do Deputado Arlen Santiago, 
solicitando ao Secretário de Transportes e Obras Públicas o envio a 
esta Casa da relação de todos os convênios celebrados com 
empreiteiras ou municípios de Minas Gerais no ano de 2001 
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referentes à execução de obras de infra-estrutura urbana. A Mesa 
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento . Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 2.856/2001 I da Comissão de Fiscalização 
Financeira. solicitando ao Presidente do BDMG informações a 
respeito do Programa de Investimentos Sociais na Área de Influência 
da Companhia Vale do Rio Doce, com as especificações que 
menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento com a Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o 
requerimento, 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 o 
Requerimento no 2.856/2001 com a Emenda no 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 2.877/2001 I do Deputado Rogério Correia, 
solicitando ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado informações a respeito da festa de encerramento do evento de 
prevenção de acidentes realizada, no segundo semestre de 1999, na 
casa de espetáculos Canecão Mineiro. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento . Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 2.894/2001 , do Deputado Eduardo Hermeto, em 
que pede informações ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado sobre as falhas que foram toleradas pela Prefeitura 
de Belo Horizonte referentes à casa de "shows" Canecão Mineiro, que 
resultaram na tragédia ocorrida na madrugada de 23/11/2001 , além de 
outras que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em 
votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado o Requerimento no 2.894/2001 na forma do Substitutivo no 1 . 
Oficie-se. 

Requerimento n° 2.895/2001 I do Deputado Miguel Martini, em que 
solicita ao Presidente do BDMG informações que justifiquem as 
divergências observadas na análise do orçamento e do balanço anual 
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do Estado de Minas Gerais, conforme especifica. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento no 
2.895/2001 na forma do Substitutivo no 1. Oficie-se. 

23 Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 13 Fase, a 

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 

presente reunião o Projeto de Resolução no 1.804/2001 , em virtude de 
sua apreciação na reunião extraordinária realizada hoje pela manhã. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de terça-feira, 
dia 26, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem 
do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição de 
26/2/2002.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2189 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21 /2/2002 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 23 Parte 
(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e 
Votação de Proposições: Votação, em 2° turno, do Projeto de 
Resolução n° 1 .804/2001; requerimento do Deputado Agostinho 
Patrús; deferimento; prejudicialidade da Subemenda n° 1 à Emenda no 
4; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido 
em 1° turno; votação das Emendas n°S 1 , 2 e 5; aprovação; votação 
da Emenda n° 3; rejeição - Discussão, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei no 14.918; encerramento da discussão; votação 
secreta; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; 
chamada para recomposição do número regimental - Encerramento. 

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Bené Guedes - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Elaine Matozinhos - 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 Braga - José 
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha- Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
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 
votação da matéria constante na pauta. 

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

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

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

"------0-------~ 



:203 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente- Votação, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 
1.804/2001 , da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre o apoio às 
atividades de representação político-parlamentar e dá outras 
providências. A Mesa da Assembléia opinou pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 2, 
que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Mesa da 
Assembléia, que opina pela rejeição das Emendas nos 3 e 4 e da 
Subemenda n° 1 à Emenda no 4 e pela aprovação da Emenda n° 5, 
que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Agostinho 
Patrús, em que solicita a retirada de tramitação da Emenda n° 4. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII 
do art. 232 do Regimento Interno. Com a retirada da Emenda no 4, fica 
prejudicada a Subemenda n° 1 à Emenda no 4. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°S 1, 2 e 
5. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 3. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Resolução n° 
1 .804/2001 na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 1, 
2 e 5. À Comissão de Redação. 

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 
14.918, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica 
ao Município de Santa Rita do Sapucaí. A Comissão Especial opina 
pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 
255, c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem manter o veto deverão registrar "sim", e os que desejarem 
rejeitá-lo deverão registrar "não". A fim de proceder à votação pelo 
processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ainda 
não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. 
A Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em 
votação, o veto. 

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados. Não há quórum 
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para votação. A Presidência torna a votação sem efeito e, nos 
termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada do Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) -(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados. 

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

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

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.794/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a propos1çao em 
exame requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja solicitado 
ao Chefe de Departamento de Investigações "o envio a esta Casa de 
cópia do ofício encaminhado àquele Departamento pelo Cel. PM 
Geraldo Arnaldo Doro Pereira, Comandante do 8° CPRM, referente ao 
Boletim de Ocorrências n° 551 .741, de 13 de outubro de 2001 , bem 
como cópia do laudo referente a substância apreendida naquela 
ocorrência". 

Publicado em 10/11 /2001 , foi o requerimento encaminhado à Mesa 
da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII , "c'', 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O boletim de ocorrência, um dos objetos do requerimento sob 

análise, constitui uma das peças importantes para a instauração do 
inquérito policial por conter os dados do indiciado, da vítima, o local da 
infração penal , a qualificação das testemunhas e, ainda, os possíveis 
exames requisitados para a apuração do crime. Esse documento é 
emitido por autoridade policial , após ter conhecimento da prática 
delituosa, e remetido ao delegado competente para que, na posse 
desses dados, tenha condição de instaurar o inquérito. Concluído, 
este será remetido ao Ministério Público visando supri-lo de elementos 
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que o autorizem a promover a ação penal no âmbito do Judiciário. 

E o laudo, por sua vez, é o parecer técnico emitido por profissional 
especializado em matéria específica, no intuito de contribuir para a 
elucidação de questões cujo conhecimento não é de domínio dos 
agentes policiais. Tal documento é anexado aos autos do inquérito. 

Nesse contexto, verificamos que ambos os documentos integram o 
inquérito policial que será remetido oportunamente ao Ministério 
Público para o início da ação penal, se cabível. 

O controle do inquérito policial já está suficientemente previsto em 
lei, e sua finalidade não é outra senão a de prestar as devidas 
informações ao titular da ação penal (Ministério Público), não 
necessitando que a Assembléia assuma as suas funções, que são 
estranhas àquelas que a Constituição lhe outorgou, quais sejam a 
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Requerimento no 

2. 794/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Ivo José -

Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.795/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela 
requer à Presidência desta Casa seja encaminhado ofício ao 
Comandante-Geral da PMMG, solicitando informações referentes às 
providências que aquele comando está adotando para apurar 
denúncia relativa a crimes de tortura que envolvem policiais militares 
da cidade de ltabira, conforme notícia veiculada no jornal "Espinhaço", 
daquele município, da 28 quinzena de julho de 2001, edição n° 175, 
cuja cópia segue anexa. 

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 
Examinando a documentação anexada ao processo, que se resume 

às páginas do jornal "Espinhaço", editado na cidade de ltabira, vimos 
que ele traz notícias de vários incidentes envolvendo a população 
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local e policiais militares. 

Conforme o noticiado, policiais militares da cidade teriam agredido 
fisicamente garimpeiros e um comerciante; em ambos os casos, as 
vítimas fizeram representação aos órgãos competentes, as quais 
culminaram em inquéritos para a apuração das infrações penais e de 
sua autoria. 

Assim sendo, em relação às providências tomadas pelo comando da 
PMMG, o próprio jornal informou que, da "noticia criminis", resultou um 
inquérito para a apuração dos fatos. Sendo o procedimento sigiloso, 
por força do art. 20 do Código de Processo Penal e não comportar o 
contraditório, não vemos razão em inquirir o comando da polícia sobre 
os fatos anunciados, mesmo porque não cabe ao Legislativo inquirir 
sobre andamento de inquéritos. nem questionar seu conteúdo, po1s 
não é da sua competência atuar como procurador dos cidadãos. Isso 
é de competência dos advogados das vítimas. 

Entendemos que o pedido de informações exorbita da competência 
deste Poder, pois o seu papel constitucional de agente fiscalizador 
concerne à fiscalização contábil , financeira. orçamentária, operacional 
e patrimonial do Estado. 

Por tais razões, consideramos inconveniente o envio do pedido de 
informação proposto no requerimento. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

2. 795/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila , relator - Ivo José -

Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.901 /2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão, por meio da propos1çao em 
análise, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado ofício ao Governador do Estado, solicitando uma 
explicação oficial a respeito da doação de 28 ambulâncias fabricadas 
no Canadá para equipar o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. por 
meio do Projeto Visser, especialmente com referência ao montante 
gasto com seu transporte para o Brasil. os reparos e a manutenção, e 
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sua adequação para as atividades de resgate . 

Requer, também, informação acerca das providências tomadas pela 
atual administração para apurar a responsabilidade dos signatários 
desse contrato, firmado em desacordo com o Decreto n° 38.547/96, 
que proíbe a doação de bens com ônus para o erário. 

Após sua publicação, foi o requerimento encaminhado à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII , "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O pedido do parlamentar decorre de notícias veiculadas pelos meios 

de comunicação do Estado de Minas Gerais sobre a "doação" de 28 
ambulâncias ao Corpo de Bombeiros, mediante o pagamento de 
US$870.000,00 ao Canadá ( cerca de R$2.1 00.000,00 hoje), pagos 
em dezembro de 1998, quando era Governador do Estado Eduardo 
Azeredo. 

Cumpre-nos salientar que o negócio jurídico firmado com o Canadá 
contraria os preceitos contidos no Decreto n° 38.547/96, que autoriza 
a Secretário de Estado o recebimento de bens móveis em doação, 
desde que não acarrete encargos para o Estado, o que, de fato , não 
ocorreu, pois a transação foi efetivada mediante um elevado 
pagamento com transporte e desembaraço alfandegário. 

Além disso, a maioria desses veículos está sucateada, necessitando 
de onerosa manutenção. 

Em vista do alegado, consideramos importante aprovar o 
requerimento apresentado pelo ilustre Deputado, que tem por meta 
fiscalizar os atos do Poder Executivo, em especial do agente 
responsável por firmar contrato desvantajoso para o Tesouro 
Estadual. 

No entanto, apresentamos substitutivo ao final do parecer para 
adequá-lo às regras contidas na Constituição mineira e no Regimento 
Interno desta Casa, que prevê pedido de informação não diretamente 
ao Governador do Estado, mas a órgão a ele subordinado, no caso, a 
Procuradoria Geral do Estado, que autorizou a celebração do contrato 
de doação com o Canadá, no ano de 1998, embora ciente de que 
contrariava um decreto, e parecer da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração. 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 

2.901 /2001 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , nos termos 
regimentais, seja encaminhado ofício à Procuradora Geral do Estado, 
solicitando informações a respeito da doação de 28 ambulâncias, 
fabricadas no Canadá. para equipar o Corpo de Bombeiros de Minas 
Gerais, por meio do Projeto Visser, especialmente com referência ao 
montante gasto com seu transporte para o Brasil, os reparos e a 
manutenção e sua adequação para as atividades de resgate . 

Requer, também , informação acerca das providências tomadas pela 
atual administração para apurar a responsabilidade dos signatários 
desse contrato, firmado em desacordo com o Decreto n° 38.547/96, 
que proíbe o recebimento de doação com ônus para o erário. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.903/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o requerimento em análise 
pede à Presidência da Assembleia Legislativa sejam solicitadas ao 
Governador do Estado informações sobre o valor gasto com 
publicidade em outros Estados da Federação. 

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em princípio, a matéria examinada situa-se no domínio da 

competência privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto 
no art. 62, XXXI. da Constituição do Estado, que confere a esta Casa 
o poder/dever de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta. 

No que concerne ao mérito. entendemos que a proposição se 
caracteriza pelo interesse em saber dos gastos do Governo de Minas 
Gerais com publicidade em relação aos demais entes da Federação, 
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tendo em vista verificar se está em conformidade com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Contudo, constatamos que a Lei no 13.768, de 1°/12/2000, dispõe 
sobre o assunto e prevê, nos incisos I e 11 do art. 3°, a possibilidade de 
veiculação de propaganda e publicidade de qualquer natureza fora do 
território do Estado, na hipótese de concorrência de mercado pela 
entidade da administração indireta ou quando tratar de campanha 
publicitária direcionada ao público externo. E, ainda, o seu art. 7° 
impõe aos órgãos que integram os Poderes do Estado e as entidades 
sob controle direto ou indireto deste a publicação trimestral, no órgão 
oficial , do relatório sobre os gastos com publicidade, com as 
especificações apontadas nos seus incisos I a V, em especial dos 
valores totais e mensais do contrato firmado com as empresas de 
publicidade. 

Nesses termos, constatamos que os gastos com publicidade fora de 
Minas Gerais são legítimos sob certas circunstâncias, são publicados 
nos órgãos oficiais do Governo e são, por isso mesmo, de acesso 
irrestrito a todos os interessados. Por tal razão, consideramos 
desnecessário o pedido da Deputada. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Requerimento no 

2.903/2001 . 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Ivo José - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.914/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia, a proposição em tela objetiva seja encaminhado ofício ao 
Secretário de Estado da Educação. solicitando informações "sobre as 
estruturas física e material e sobre os aportes financeiros em 2001 e 
previstos para 2002 para as escolas estaduais sob a supervisão da 
33a Superintendência Regional de Ensino-Ponte Nova". 

O requerimento foi publicado em 6/12/2001 e, em seguida, 
encaminhado à Mesa Diretora da Casa, à qual compete sobre ele 
emitir parecer, de conformidade com o que dispõe o art. 79, VIII , "c", 
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do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Por intermédio de seu art. 54, § 2°, a Constituição do Estado 

concede à Assembléia Legislativa a faculdade de poder encaminhar a 
Secretário de Estado pedido escrito de informação, acrescentando 
que a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade. 
Portanto, sob o ponto de vista constitucional, a proposição sob 
comento está devidamente amparada. 

De outra parte, a mesma Carta, ao tratar da fiscalização e dos 
controles atribuídos ao Poder Legislativo, estabelece, em seus arts. 73 
e 74, que os atos das unidades administrativas dos Poderes do 
Estado e de entidade da administração indireta se sujeitarão ao 
controle externo a cargo deste parlamento, observados, em se 
tratando de fiscalização contábil , financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial do Estado. os princípios da legalidade, legitimidade, 
economicidade e razoabilidade de ato gerador de receita ou 
determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou extinção 
de direito ou obrigação. 

Por fim , cabe ressaltar o nosso entendimento de que a obtenção das 
informações ora solicitadas é condição imprescindível para que os 
parlamentares possam bem desincumbir-se de suas funções de 
fiscalizar e acompanhar a aplicação de políticas públicas, no interesse 
do Estado e da coletividade, pelo que o requerimento merece acolhida 
favorável. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

2.914/2001 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Ivo José -

Olinto Godinho- Mauri Torres - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.915/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Administração Pública, por meio da proposição em 
exame, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que 
encaminhe ofício ao Promotor de Justiça da Comarca de Boa 

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



:! li 
Esperança solicitando-lhe informações sobre a representação 
formulada pelos Vereadores Adilson Pires Ferreira, Neidson Cristiani e 
Sebastião Ademir de Melo contra o Prefeito Municipal de llicínea. 

Publicado em 6/12/2001 , foi o requerimento encaminhado à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII , "c". do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O pedido consubstanciado na proposição sob comento estaria 

escudado, em tese, no poder-dever conferido constitucionalmente à 
Assembléia Legislativa de fiscalizar e controlar os atos do Poder 
Executivo, além do controle exercido com o auxflio do Tribunal de 
Contas. 

Em que pese à competência deste parlamento, no caso em questão, 
somos obrigados a ser contrários ao pedido de informação ora 
apresentado, pelas razões que se seguem. 

A representação constitui uma espécie de pedido-autorização em 
gue a vítima expressa o desejo de que a ação penal seja instaurada. 
E, portanto, a manifestação da vontade do ofendido ou de seu 
representante legal no sentido de autorizar o Ministério Público a 
desencadear a persecução penal. 

A representação pode ser dirigida ao Juiz de Direito, ao órgão do 
Ministério Público ou à autoridade policial (art. 39, CPP). Recebendo a 
representação, o Ministério Público poderá, de pronto, promover a 
ação penal , quando fornecidos os elementos que lhe são 
indispensáveis; não havendo tais elementos, poderá requisitar a 
instauração do inquérito policial. 

À vista dos elementos indiciários de prova, o Ministério Público tem 
o dever de denunciar os implicados. Entretanto, a representação não 
tem força obrigatória quanto ao oferecimento de denúncia, podendo o 
membro do Ministério Público concluir pela não-instauração da ação 
em decorrência da atipicidade do fato, da ausência de indícios da 
autoria, requerendo o arquivamento do inquérito ou das peças de 
informação. 

Não podemos esquecer, também. que o Judiciário é o foro natural 
para o encaminhamento das apurações processadas pelo Ministério 
Público e, apesar de ser o guardião das leis e do interesse geral , o 
"parquet" é independente no exercício de suas funções , não ficando 
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sujeito às ordens ou à inquirição de quem quer que seja, somente 
devendo prestar contas de seus atos à Constituição e às leis. Nem 
seus superiores hierárquicos podem ditar-lhe normas no sentido de 
agir desta ou daquela maneira, ou mesmo se agiu ou não. Não 
dependendo dos outros Poderes do Estado, não podem e não devem 
seus membros receber instruções ou ser inquiridos sobre atos de sua 
competência. 

Conclusão 
Mediante o exposto, somos pela rejeição do Requerimento no 

2.915/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila . 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.928/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas, a proposição em tela tem por objetivo solicitar ao Presidente 
desta Casa que encaminhe ao Diretor-Geral do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - pedido de "informações 
detalhadas sobre as obras previstas no Edital TP no 043/01 - Processo 
008327 4-2300-200 1-8" . 

Além disso, é solicitado que, no caso de o referido edital tratar-se de 
obra urbana, sejam priorizadas, neste momento, as obras rodoviárias , 
as operações tapa-buracos e outras desse tipo. 

De conformidade com o disposto no art. 79, VIII , "c", do Regimento, 
compete a este órgão colegiado emitir parecer sobre o requerimento. 

Fundamentação 
A proposição encontra respaldo no § 3° do art. 54 da Constituição do 

Estado, que assim dispõe: 
"Art. 54- .................. ....... .. ... ................. ............ . 

"§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido 
de informação a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras 
autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no 
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa 
constituem infração administrativa, sujeita a 
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responsabilização". 

O pedido se justifica, ainda, uma vez que, de acordo com os arts. 73 
e 74 do mesmo Diploma, os atos das unidades administrativas dos 
Poderes do Estado e de entidade da administração indireta se 
sujeitarão ao controle externo a cargo da Assembléia Legislativa, 
observados os princípios de legalidade, legitimidade, economicidade e 
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e 
do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação. 

Portanto, o requerimento constitui efetivo exercício do papel 
fiscalizador sob a responsabilidade de membro desse parlamento, e a 
sua apresentação tem por fim obter informações imprescindíveis para 
se poder alcançar a equilibrada avaliação sobre o assunto a elas 
atinente. 

No entanto, cumpre-nos esclarecer que a segunda parte do 
requerimento - aquela que recomenda a priorização de obras 
rodoviárias , operações tapa-buracos e outras afins - deve ser 
desconsiderada neste momento, por ser incompatível com a primeira, 
que foi prevista no art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno. Em 
verdade, esse tipo de solicitação configura pedido de providência a 
órgão da administração pública. situação sobre a qual, nos termos do 
art. 103 do Diploma Interno, a Mesa da Assembléia não se manifesta. 
Dessa forma, cabe-nos oferecer à proposição emenda com o fim de 
sanar esse equívoco. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.928/2001 com a Emenda n° 1, a seguir formalizada. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se do requerimento o segundo parágrafo. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.955/20001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Direitos 
Humanos solicita o encaminhamento, em nome desta Casa, de ofício 
ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Recursos 
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Humanos e Administração, a fim de requerer-lhes o envio da 
relação dos prédios públicos desocupados que poderiam ser utilizados 
para abrigar presos. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 8/12/2001 
e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado para que, nos termos 
do art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno, receba parecer. 

Fundamentação 
A apresentação do requerimento pela Comissão de Direitos 

Humanos configura efetivo exercício de atribuição que lhe é conferida 
pelo art. 100, inciso IX, do Diploma Interno, a saber: 

"Art. 1 00 - Às comissões, em razão da matéria de sua 
competência, da matéria compreendida em sua 
denominação ou da finalidade de sua constituição, cabe: 

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, 
pedido escrito de informação a Secretário de Estado, a 
dirigente de entidade da administração indireta, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras 
autoridades estaduais". 

A iniciativa da proposição encontra amparo, ainda. na Constituição 
mineira, em diversos artigos, principalmente nos que tratam da 
fiscalização e dos controles. Quanto aos arts. 73 e 74, estes dispõem 
que os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de 
entidade da administração indireta se sujeitarão ao controle externo, a 
cargo da Assembléia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas; 
que, em se tratando de fiscalização contábil , financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial , levar-se-á em conta a legalidade, 
legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato gerador de receita 
ou determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou 
extinção de direito ou obrigação. 

Está, portanto, sobejamente demonstrado que a proposição, tanto 
sob o aspecto formal quanto de conteúdo, está plenamente embasada 
em princípios constitucionais. 

Cabe, nesse ponto, expressar o nosso ajuizamento de que a 
legitimidade do pedido da documentação fica patente ao levar-se em 
conta que as informações dela extraídas são imprescindíveis para que 
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a Comissão possa, com segurança e justeza, exercer o papel para 
o qual está incumbida. 

De resto, cumpre-nos observar que a Constituição do Estado, ao 
tratar do envio de pedido escrito de informações a autoridades do 
Poder Executivo, não faz menção ao Chefe deste. mas apenas com 
relação aos seus subordinados, como igualmente acontece com o 
mencionado inciso de artigo regimental. Infere-se, portanto, que não é 
lícito que se faça o encaminhamento da solicitação ao Governador, 
pelo que nos cabe oferecer emenda ao requerimento com o fim de 
sanar essa impropriedade. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

2.955/2001 com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se do requerimento a expressão "ao Governador do 
Estado". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.956/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da propostçao em 
análise, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado ofício ao responsável pelo Destacamento da Polícia 
Militar e pela Polícia Civil do Município de Conceição das Alagoas, 
solicitando-lhes informações sobre o incidente que envolveu o 
Vereador Antônio Augusto Pantaleão e a Polícia Militar. Pede, ainda, a 
apuração das responsabilidades. 

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa desta Casa para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em princípio, a matéria está situada no efetivo exercício das 

atribuições conferidas pelo Regimento Interno às comissões 
permanentes da Casa, ou seja, encaminhar, por intermédio da Mesa 
da Assembléia, pedido escrito de informações a Secretário de Estado, 
a dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-
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Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, em razão 
da matéria de sua competência , ou daquela compreendida em sua 
denominação ou da finalidade de sua constituição. 

A Constituição da República, no Título 11 - Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais. Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos -, garante a todos os brasileiros o direito à liberdade e à 
segurança, sendo-lhes assegurados, também, a livre manifestação do 
pensamento, o direito de associação e a possibilidade de se reunir 
pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Quanto à 
privação da liberdade, a Carta Magna só a admite quando em 
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade 
judiciária ou após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

À vista desses dispositivos. a Comissão de Direitos Humanos requer 
as informações já referidas no relatório, por entender que a prisão do 
Vereador Antônio Augusto Pantaleão, do Município de Conceição de 
Alagoas, tenha sido ilegal, com uma clara transgressão aos direitos e 
garantias fundamentais. 

É certo que as autoridades policiais necessitam usar a força para 
realizar o seu trabalho e manter a ordem pública. Contudo. a ação 
repressiva deve ser exercida segundo os limites legais. sob pena de, 
ocorrendo excesso, constituir crime. 

Por outro lado, a lei, resguardando os direitos daquele que foi lesado 
em sua integridade, indica-lhe os remédios apropriados. No caso, o 
cidadão pode fazer uma representação ao Ministério Público ou ao 
Delegado de Polícia para, se for o caso, instaurar o inquérito ou dar 
início à ação penal, caso haja indícios de crime e de autoria. 

Sendo assim, não consideramos oportuno o encaminhamento do 
pedido de informações, pois o próprio edil pode, de moto próprio, 
resolver a pendência. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Requerimento no 

2.956/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Ivo José - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.957/2001 

Mesa da Assembléia 
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Relatório 

Valendo-se da proposição sob comento, a Comissão de Direitos 
Humanos requer o encaminhamento, em nome desta Casa, de ofício 
ao Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM - , 
solicitando-lhe informações sobre a capacidade aqüífera dos 
Municípios de São Lourenço, Caxambu, Cambuquira, Lambari e 
Araxá. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 8/12/2001 
e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado para que, nos termos 
do art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno. receba parecer. 

Fundamentação 
Os dispositivos do Diploma Interno, transcritos a seguir, 

estabelecem: 
"Art. 1 00 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, 

da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de 
sua constituição, cabe: 

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia , pedido 
escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade 
da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a 
outras autoridades estaduais". 

Ademais, a iniciativa da proposição encontra embasamento na 
Constituição mineira, em diversos de seus dispositivos. Basta ver o 
art. 61 , inciso XIV, que atribui à Assembléia Legislativa o direito de 
dispor sobre bens de domínio público, bem como os arts. 249 e 250, 
por estabelecerem que a política hídrica e minerária executada pelo 
poder público se destina ao aproveitamento racional , em seus 
múltiplos usos, e à proteção dos recursos hídricos e minerais, objetivo 
esse a ser alcançado por meio de sistemas estaduais de 
gerenciamento desses recursos, observados vários preceitos, dos 
quais se deve destacar a conservação dos ecossistemas aquáticos, 
enunciado no inciso IV do último artigo. 

Está, portanto, sobejamente demonstrado que a proposição, tanto 
sob o aspecto formal quanto de conteúdo, está plenamente embasada 
em princípios constitucionais. 

Cabe, nesse ponto, expressar o nosso ajuizamento de que a 
legitimidade do pedido da documentação fica patente ao levar-se em 
conta que as informações dela extraídas são imprescindíveis para que 
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a Comissão possa, com pleno conhecimento de causa, debater e, 
mesmo, tomar as providências que julgar necessárias a respeito da 
questão hídrica de nosso Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

2.957/2001 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio , relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila . 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.980/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por meio da 
proposição em tela, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa 
que envie ofício ao Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado - DER-MG -, solicitando-lhe informações sobre todas as 
obras realizadas ou subempreitadas, em Minas, pela empresa EGESA 
S.A. 

Publicada em 13/12/2001 , foi a matéria encaminhada à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, conforme o estatuído no art. 79, 
VIII , "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A apresentação do requerimento pela Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária configura efetivo exercício de atribuição 
que lhe foi conferida pelo art 100, inciso IX, do Diploma Interno, a 
saber: 

"Art . 1 00 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência , 
da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de 
sua constituição, cabe: 

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido 
escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade 
da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a 
outras autoridades estaduais". 

O encaminhamento de pedido de informações às autoridades 
estaduais, por sua vez, deflui de um poder-dever da Assembléia de 
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, previsto no art. 62, 
XXXI, da Constituição mineira. 
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As obras públicas realizadas devem obedecer a um rigoroso 

processo de licitação para garantir que será selecionada a proposta 
mais vantajosa para o Estado, tanto em termos técnicos quanto em 
termos financeiros. A EGESA S.A. , indústria da construção pesada, 
parece participar de inúmeras obras, e a Comissão de Fiscalização 
Financeira, ciosa de suas atribuições, está interessada em fazer 
cumprir todos os princípios que regem a administração ao contratar 
obras ou serviços. Aos membros da Comissão, soa estranho que 
apenas uma empresa, entre tantas outras de reconhecida 
competência e idoneidade, tenha presença tão forte nos negócios 
estatais. 

Conclusão 
Mediante o exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 

2.980/2001 na forma original. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.981 /2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão, por meio do requerimento em 
análise, pede ao Presidente da Assembléia Legislativa seja enviado 
ofício ao Procurador-Geral do Estado solicitando-lhe cópia da 
constitucionalidade da Proposição de Lei n° 14.967, particularmente 
quanto aos seus artigos 4°, 19 e 31 . 

Publicada em 13/12/2001, vem a matéria à Mesa desta Casa para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O encaminhamento do pedido de informações às autoridades 

estaduais deflui de um poder-dever da Assembléia de fiscalizar e 
controlar os atos do Poder Executivo e se encontra insculpido em 
norma constitucional. Assim, encontramos, no art. 54, § 3°, da Carta 
mineira, a permissão para que a Mesa Diretora da Casa encaminhe 
pedido de informações a autoridades estaduais para bem 
desincumbir-se de seu papel. 

Especificamente quanto ao pedido inserto na proposição em tela , 
temos de ponderar que as informações pedidas vão além do papel 
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fiscalizador desta Casa, negando a sua capacidade de fazer 
análise constitucional das proposições no início da sua tramitação, 
faculdade esta que lhe foi conferida também constitucionalmente. 

Explicando melhor, o autor da proposição solicita à Procuradoria-
Geral do Estado a cópia da análise que ela tenha feito da Proposição 
de Lei no 14.967, decorrente do Projeto de Lei no 1.279/2000, quando 
enviada à sanção do Governador. Entretanto, a mesma análise foi 
realizada por esta Casa quando do exame preliminar da matéria pela 
Comissão de Constituição e Justiça. É o controle político prévio, que 
ocorre no âmbito do Poder Legislativo, cabendo especialmente à 
referida Comissão fazê-lo . 

Tal controle prévio é também competência do Chefe do Poder 
Executivo, exercido pelo veto e que, dessa forma, impede o ingresso 
de norma insconstitucional no universo jurídico. 

Se não satisfatório o controle da constitucionalidade exercido por 
esta Casa, aquele exercido pelo Chefe do Executivo também revela-
se frágil e ineficaz, porquanto nesse tipo de controle os controlados se 
confundem com os controladores, e a apreciação da matéria 
constitucional se faz à luz da conveniência e oportunidade. 

A título de sinopse final , ponderamos o seguinte: a análise da 
constitucionalidade da matéria já foi devidamente realizada por esta 
Casa; o pedido examinado não se refere à fiscalização e ao controle 
dos atos do Poder Executivo. São tais razões suficientes para negar-
lhe guarida. 

Conclusão 
Mediante o exposto, somos pela rejeição do Requerimento n° 

2.981 /2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Ivo José -

Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio . 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.994/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Administração Pública, por meio do requerimento em 
tela, pede ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam solicitadas 
ao Governador do Estado informações sobre as providências tomadas 
referentes às denúncias oferecidas contra o Cel. Severo Augusto da 
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Silva Neto, apresentadas ao Ministério Público, tendo em vista o 
disposto na Lei Federal no 8.429, de 1992, especialmente no § 3° do 
art. 14. 

Após sua publicação, em 14/12/2001, vem a matéria à Mesa 
Diretora da Casa para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII , "c", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O pedido consubstanciado na proposição em análise está 

amparado, em tese, no poder-dever conferido constitucionalmente à 
Assembléia Legislativa de fiscalizar e controlar os atos do Poder 
Executivo, além do controle exercido pelo Tribunal de Contas. 

Com relação ao proposto, ou seja, as providências porventura 
tomadas pelo Governador do Estado decorrentes da representação 
formulada pelos membros da extinta CPI do Narcotráfico ao Ministério 
Público, envolvendo o Cel. Severo Augusto da Silva Neto, Chefe do 
Estado-Maior da Polícia Militar, e levando em consideração o que 
estabelece o art. 14, § 3°, da Lei Federal n° 8.429, de 1992, temos de 
ponderar o seguinte: 

No caso, se o Ministério Público deparar com elementos indiciários 
de prova, tem a obrigação de denunciar o implicado, embora 
reconheçamos que a representação não tem força cogente quanto ao 
oferecimento da denúncia. O Promotor pode concluir por não instaurar 
a ação em decorrência da atipicidade do fato, da ausência de indícios 
de autoria, requerendo o arquivamento do inquérito ou das peças de 
informação. 

Por outro lado, o requerente faz alusão à lei federal que prevê seja 
interposta representação por qualquer cidadão à autoridade 
administrativa competente para que seja instaurada investigação 
destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Em caso similar, 
porém se tratando de servidor militar, ela deverá ser instaurada de 
acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. 

Pelo exposto, vimos que estamos cotejando grandezas diferentes. 
Uma coisa é a suspeita de existência de crime, já noticiado ao 
membro do Ministério Público, que deverá tomar as providências que 
lhe são pertinentes; outra coisa diz respeito aos atos de improbidade 
que deverão ser apurados por meio de investigação feita pela 
autoridade administrativa competente. 
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O requerente, a bem da verdade, ao solicitar as referidas 
informações, deveria basear-se em representação dirigida à dita 
autoridade administrativa, e não àquela feita ao membro do Ministério 
Público, pois é o Judiciário o foro natural para o encaminhamento das 
apurações processadas pelo "parquet", que é independente no 
exercício de suas funções. 

Conclusão 
Mediante o aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n° 

2.994/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 20 de fevereiro de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Ivo José - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 21 /2/2002, as seguintes 
comunicações: 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. 
Carmem Silveira, ocorrido em 17/2/2002, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do 
Sr. Oldemar Mourão Miranda, ocorrido em 20/2/2002, em Serro. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, notificando o falecimento do 
Sr. Márcio Sollero, ocorrido em 17/2/2002, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Pedro de 
Lima Magalhães Jurioli, ocorrido em 30/1/2002, em Santa Rita do 
Sapucaí. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2002 

ATAS 

..,.., ... 
--~' 

ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO. 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas do dia dezoito de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, Luiz Menezes e Bené Guedes, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 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 1 .859 
(Deputado Luiz Menezes) e 1.860/2001 (Deputado Bené Guedes). 
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um 
por sua vez, os Projetos de Lei n°s 1.674, 1.805, 1.840 e 1.841 /2001, 
este com a Emenda no 1 (relator: Deputado João Leite) ; 1 . 714 e 
1.814/2001 , este com a Emenda no 1. 1.847, 1.855 e 1.857/2001 
(relator: Deputado Luiz Menezes); 1.716 e 1.824, ambos com 
emendas, que receberam o no 1, 1.845 e 1 .850/2001 (relator: 
Deputado Bené Guedes); 1.834 e 1 .842/2001 , este com a Emenda no 
1, e 1.846/2001 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) , os quais 
receberam parecer por sua aprovação. Após, o Presidente submete a 
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei n°s 1.789 e 1.798/2001 , que são aprovados. Nesse momento, 
registra-se a presença do Deputado Ivo José. Passa-se à 3a Fase do 
Ordem do Dia. compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. O Deputado Ivo José apresenta dois requerimentos: 
solicita sejam ouvidos, na reunião do dia 18 do corrente mês, os Srs. 
José Francisco Seniuk e Ruth Costa, Diretores-Executivos do 
SINTTEL, para discutir sobre a demissão de mais de cinco mil 
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empregados na T elemar; solicita seja realizada nova audiência 
pública desta Comissão, para debater com as entidades que 
menciona os impactos das demissões na TELEMAR e as mudanças 
dos planos da empresa em Minas Gerais. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os requerimentos. A Presidência 
destina esta parte da reunião a ouvir os Srs. José Francisco Seniuk e 
Ruth Costa, que discorrerão sobre a demissão de mais de cinco mil 
empregados da T elemar, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Ivo José, autor 
do requerimento que deu origem ao debate. para suas considerações 
iniciais. Após, passa a palavra aos convidados, para que façam sua 
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta das notas taquigráficas. 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, 19 de fevereiro de 2001 . 
João Leite, Presidente - Luiz Menezes - Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

ESPORTE 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de dezembro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Bené Guedes, Maria Olívia e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo 
este ao Deputado lvair Nogueira, por indicação da Liderança do 
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada 
Maria Olívia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado Bené 
Guedes passa a direção dos trabalhos à Deputada Maria Olívia, para 
apresentar requerimento, em que solicita seja realizada visita desta 
Comissão ao Mineirinho com o objetivo de colher dados para subsidiar 
seus trabalhos. Solicita, ainda, sejam convidados a acompanhar a 
Comissão os representantes das Federações Mineiras de Esportes, 
da Federação dos Clubes de Minas Gerais e da Associação Mineira 
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de Esportes Diferenciados e Cultura. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2002. 
Bené Guedes, Presidente - Maria Olívia - lvair Nogueira - João Pinto 

Ribeiro. 
ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 

PROJETOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 
Às dez horas do dia vinte de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, 
Agostinho Silveira e Aílton Vilela, 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 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 
à realização de audiência pública com a finalidade de obter 
esclarecimentos sobre denúncias veiculadas pela imprensa mineira, 
referentes a possível favorecimento na aprovação de projetos de 
prevenção de incêndio em construções urbanas, por parte do Centro 
de Atividades Técnicas - CAT - do Corpo de Bombeiros Militar e da 
PMMG; e comunica o recebimento da seguinte correspondência: fax 
da Sra. Ana Maria de Araújo Bettoni, arquiteta, em que comunica que, 
por motivos familiares, não poderia comparecer a esta reunião. A 
Presidência registra a presença do Sr. João César de Freitas Pinheiro, 
Assessor Parlamentar do CREA-MG, que compareceu em atenção a 
requerimento da Comissão para que um técnico dessa entidade 
acompanhasse e orientasse os seus trabalhos. O representante do 
CREA-MG informa que essa entidade está à disposição para 
colaborar com os trabalhos da Comissão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e do representante do CREA-MG, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2002. 
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Sargento Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Márcio Cunha. 

ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL DE RIBEIRÃO DAS 
NEVES E OUTROS MUNICÍPIOS, VERIFICANDO A POSSÍVEL 

PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO, COM GRUPOS DE 
CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NO ESQUEMA DE FACILITAÇÃO 

DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA 
EXTRALEGAL 

Às quinze horas e quinze minutos do dia dezenove de fevereiro de 
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ermano Batista, Alberto Bejani, Eduardo Brandão, lrani Barbosa e 
Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Antônio Genaro. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e , em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado lrani Barbosa. 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior. a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina à discussão e votação 
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos do Deputado lrani Barbosa, em 
que solicita às unidades prisionais que menciona o livro de ocorrência 
dos plantões, o livro dos relatórios da inspetoria de disciplina, as atas 
da comissão de disciplina; e em que solicita ao Governo do Estado 
seja providenciada garantia de vida para o Diretor-Coordenador da 
Associação Sindical dos Servidores da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos e Diretor do Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Público de Minas Gerais- SINDIPÚBLICO -. 
Marcos Terrinha; do Deputado Alberto Bejani, em que solicita a 
realização de visita desta CPI ao Município de Juiz de Fora, para ouvir 
pessoas ligadas ao sistema prisional ; do Deputado Eduardo Brandão, 
em que solicita seja convidado o Juiz de Direito Dr. Marcelo 
Gonçalves de Paula para prestar esclarecimentos perante esta CPI 
sobre o desligamento do alarme do fórum da Comarca de Ribeirão 
das Neves. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares. convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião extraordinária, dia 21 /2/2002, às 14h30min, 

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



227 
com a finalidade de programar os trabalhos da Comissão, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Aílton Vilela - lrani Barbosa - Eduardo 

Brandão. 
ATA DA 1° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DO ESPORTE 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e um de fevereiro de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené 
Guedes, Maria Olívia, lvair Nogueira e João Pinto Ribeiro, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o Presidente, 
Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Maria Olívia, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar o relatório final da 
Comissão. Feita a leitura, o relator, Deputado lvair Nogueira, conclui 
por apresentar dois projetos de lei , conforme consta nas notas 
taquigráficas. Na fase de discussão, fazem uso da palavra os 
Deputados João Pinto Ribeiro, Maria Olívia e Bené Guedes. 
Submetido a votação, é o relatório aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência suspende os trabalhos por cinco minutos para 
a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos e recomposto o quórum, a 
Presidência, em virtude de requerimento da Deputada Maria Olívia, 
dispensa a leitura da ata, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência agradece a 
presença e a colaboração dos parlamentares e dos funcionários que 
participaram da Comissão e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2002. 
Bené Guedes, Presidente - João Pinto Ribeiro - Maria Olívia - lvair 

Nogueira. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 
2002 

ATAS 

ATA DA 219a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 26/2/2002 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

228 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de 
quórum para votação - Discussão, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei no 14.920; encerramento da discussão - Discussão, 
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 14.921 ; 
encerramento da discussão - Chamada para verificação de quórum: 
inexistência de quórum para votação - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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 - Antõnio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa - João Batista de Oliveira - João 
Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu 
Leite - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 9h15min , a lista 

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

1a Parte 
Ata 
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- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", 

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 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há 

quórum para votação, mas o há para a discussão das matérias 
constantes na pauta. 

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 
14.920, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Sarzedo o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela 
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 
14.921 , que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que 
especifica com o Município de Bonfim. A Comissão Especial opina 
pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Esgotada a matéria da pauta em 
fase de discussão, a Presidência, nos termos da Decisão Normativa n° 
7, solicita ao Secretário que proceda à chamada dos Deputados para 
verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados, número 
insuficiente para a votação da matéria constante na pauta. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 

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

ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de 

fevereiro de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, 
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Elbe Brandão e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também , o Deputado Wanderley Ávila. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a tratar de assuntos de interesse da Comissão e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Elson Vilela 
Nogueira, Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho. 
encaminhando relação de procedimentos instaurados naquele órgão 
contra as indústrias extrativas mineral e vegetal durante os 5 últimos 
anos, em Minas Gerais; ofício do Sr. José Maria Soares, Presidente 
da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado 
de Minas Gerais - FTIEMG, encaminhando cópia da sentença da Ação 
Civil Pública contra a Acesita Energética. condenando a terceiração 
da atividade fim e garantindo aos trabalhadores das contratadas 
equiparação aos direitos dos trabalhadores da empresa contratante. 
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Fábio 
Avelar em que solicita sejam ouvidos nesta reunião os Srs. Vicente 
Magalhães de Matos e Vicente de Paula Rezende, membros do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Extração de Metais 
Básicos e de Minerais Não Metálicos de Araxá - SIMA. A Presidência 
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que são 
convidados, a tomar assento à mesa. Logo após, o Presidente passa 
a palavra aos convidados para que façam suas exposições, e aos 
Deputados, conforme consta das notas taquigráficas. Em seguida, são 
apreciados os seguintes requerimentos do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão: em que solicita sejam encaminhados pedidos de informação às 
empresas Fertilizantes Fosfatados S.A. - Fosfértil - e Bunge 
Fertilizantes S.A. , sediadas em Araxá, contemplando os seguintes 
assuntos: área de atuação dessas empresas e relação dos 
empregados contratados diretamente por elas, com suas respectivas 
funções e salários; listagem das empreiteiras que lhes prestam 
serviços, indicando a área de atuação de cada uma delas. bem como 
a relação de empregados e respectivas funções e salários (é 
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aprovada emenda da Deputada Elbe Brandão, solicitando às 
empresas que enviem também as identificações dos profissionais que 
lhes prestam serviços na área de saúde); e em que pede seja 
realizada reunião desta Comissão em Araxá, com representantes dos 
sindicatos, das empresas e da sociedade civil, para discutir os 
problemas trabalhistas nas indústrias extrativas daquela região. 
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, 26 de fevereiro de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Bilac Pinto 

- Fávio Avelar- Elbe Brandão. 
ATA DA 848 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia dezenove de fevereiro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, Luiz Menezes e João Leite. membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, declara aberta a reunião e , em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se 
à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a 
votação, é aprovado o Requerimento no 3.022/2001 . Após, o 
Presidente submete a discussão e votação os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n°s 1.574, 1.648, 1.831 e 1.856/2001 , que 
são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Bené Guedes. 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 325a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/2/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Márcio Kangussu e Doutor 

Viana 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a F as e 

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 278, 279, 280, 
281 , 282 e 283/2002 (encaminham os Projetos de Lei nos 1.969, 
1.970, 1.971, 1.972, 1.973 e 1.974/2002, respectivamente) , do 
Governador do Estado-Ofícios, telegrama e cartões - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 1.975 
a 1.989/2002 Requerimentos n°s 3.122 a 3.136/2002 
Requerimentos dos Deputados Ivo José e outros, Rêmolo Aloise e 
outros e Doutor Viana - Comunicações: Comunicações da Comissão 
do Trabalho, da Comissão Especial do Esporte. da Bancada do PL e 
dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Geraldo Rezende, Marcelo 
Gonçalves (3) , Maria Olívia e Agostinho Silveira - Comunicação não 
Recebida: Comunicação do Deputado Bilac Pinto - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Miguel Martini , Doutor Viana, Sargento 
Rodrigues e Di mas Rodrigues - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: 
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição no 80/2002 - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Doutor Viana e 
Rêmolo Aloise e outros; deferimento - Requerimento do Deputado 
Bené Guedes; deferimento; discurso do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior - 2a Fase: Questão de ordem; chamada para recomposição de 
quórum; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho 
- Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira 
Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio 
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Carlos Andrada- Antônio Genaro- Arlen Santiago- Bené Guedes-
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - 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 - João Pinto Ribeiro - José Braga - José 
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves- Márcio Kangussu-
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza 
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

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

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

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

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

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

- O Deputado Márcio Kangussu, 1 °-Secretário "ad hoc', lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 278/2002* 
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2002. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia, o projeto de lei incluso, que dispõe sobre a 
reorganização da Fundação Clóvis Salgado e dá outras providências. 

O projeto resulta de estudos realizados com o objetivo de assegurar 
à entidade maior flexibilidade operacional , propiciando a correção de 
distorções e a renovação de funções em consonância com as 
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exigências do mercado cultural , conforme salienta o Presidente da 
fundação Clóvis Salgado em sua exposição sobre o assunto, que em 
anexo encaminho para instruir o exame do projeto. Esclareço que a 
proposta não implica aumento de despesa, o que atende aos termos 
da Lei Complementar Federal n° 1 01, de 4 de maio de 2000. 

Renovo a Vossa Excelência, nesta oportunidade, meu elevado 
apreço e distinta consideração. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .969/2002 
Dispõe sobre a reorganização da Fundação Clóvis Salgado - FCS e 

dá outras providências. 
CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 
Art. 1 o - A Fundação Clóvis Salgado - FCS, com personalidade 

jurídica de direito público, criada pela Lei no 5.455, de 1 O de junho de 
1970, dotada de autonomia administrativa e financeira, com sede e 
foro em Belo Horizonte, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura e 
com jurisdição em todo território do Estado de Minas Gerais, rege-se 
pelo estabelecido nesta lei: 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a expressão Clóvis 
Salgado, a palavra Fundação e a sigla FCS se equivalem. 

CAPÍTULO 11 
Da Finalidade e da Competência 

Art . 2° - A Fundação Clóvis Salgado tem por finalidade apoiar a 
criação cultural , fomentar, produzir e difundir as artes e a cultura em 
Minas Gerais, competindo-lhe ainda: 

I - administrar o Palácio das Artes e outros espaços que lhe forem 
designados; 

11 - programar, produzir, supervisionar e executar as atividades 
artísticas e culturais inerentes ao Palácio das Artes; 

111 - manter os corpos estáveis da Fundação: a Companhia de 
Dança, o Coral Lírico e a Orquestra Sinfônica e gerir a sua 
programação artística: 

IV - promover estudos, pesquisas e divulgação de suas atividades 
artísticas e culturais: 

V - cooperar com órgão ou entidade, nacional ou internacional, na 
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execução de programas ou atividades que tenham por objetivo o 
desenvolvimento das artes e da cultura em Minas Gerais; 

VI - planejar, coordenar e avaliar a realização de eventos artísticos e 
culturais que se relacionam com a Fundação e captar recursos 
externos para sua execução; 

VIl - manter intercâmbio com instituições congêneres do pais e do 
exterior; 

VIII - manter cursos especiais para o ensino nas áreas de música, 
balé e teatro. 

CAPÍTULO 111 
Da Organização 

Art 3° - A Fundação Clóvis Salgado - FCS tem a seguinte estrutura 
orgânica: 

I - Unidade Colegiada: 
- Conselho Curador; 
11 - Unidade de Direção Superior: 
- Presidência; 
111 - Unidades Administrativas: 
a) Gabinete; 
b) Assessoria Jurídica: 
c) Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
d) Auditoria Seccional; 
e) Diretoria Administrativa e Financeira: 
1 - Superintendência Administrativa: 
1.1 - Departamento de Pessoal e Recursos Humanos; 
1 .2 - Departamento de Patrimônio; 
1 .3 - Departamento de Suprimentos; 
1.4 - Departamento de Segurança e Serviços; 
2 - Superintendência de Finanças: 
2 .1 - Departamento de Contabilidade e Finanças; 
2.2 - Departamento de Bilheteria; 
3- Superintendência Técnica: 
3.1 - Departamento de Manutenção e Mecânica de Palcos; 
3.2 - Departamento de Infra-estrutura e Apoio Operacional ; 
1) Diretoria de Espaços Culturais e Extensão: 
1 - Superintendência de Programação: 
1 . 1 - Departamento de Teatros; 
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1.2- Departamento de Informação, Pesquisa e Extensão; 
2 - Superintendência de Artes Visuais; 
2.1 - Departamento de Artes Plásticas; 
2.2 - Departamento de Cinema e Vídeo; 
3 - Superintendência de Administração da Serraria Souza Pinto: 
g) Diretoria de Captação e Marketing: 
1 - Superintendência de Comunicação Social ; 
1.1 - Departamento de Imprensa e Relações Públicas; 
1 .2 - Departamento de Publicidade; 
2 - Superintendência de Projetos e Captação de Recursos: 
h) Diretoria Artística: 
1 - Superintendência de Produção Artística: 
1.1 - Departamento de Orquestra Sinfônica; 
1 .2 - Departamento de Coros: 
1 .3 - Departamento de Companhia de Dança: 
2 - Superintendência de Cenários e Figurinos; 
3 - Superintendência de Ensino. 
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades 

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas no estatuto 
da Fundação, que será aprovado por meio de decreto. 

Seção I 
Do Conselho Curador 

Art 4° - Ao Conselho Curador, unidade colegiada de deliberação e 
controle, compete: 

I - definir a aplicabilidade da política cultural do Estado às áreas de 
atuação e atividade de competência da FCS; 

11 -deliberar sobre o plano de ação anual e plurianual da Fundação, 
seu orçamento e modificações eventuais e a prestação de contas: 

111 -deliberar sobre alienação e oneração de bens da FCS; 
IV - aprovar pianos de expansão, racionalização e aperfeiçoamento 

das atividades da Fundação. assim como quaisquer alterações 
estatutárias; 

V - representar ao Governador do Estado em caso de irregularidade 
verificada na FCS e indicar, se for o caso, medidas corretivas: 

VI - julgar em grau de recurso , como instância administrativa 
superior e fínal, os atos e as decisões do Presidente da FCS; 

VIl- elaborar seu regimento interno. 
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Art 5° - O Conselho Curador da FCS tem a seguinte composição: 
I - Membros natos: 
a) o Secretário de Estado da Cultura, que é seu Presidente; 
b) o Presidente da Fundação Clóvis Salgado, que é seu Secretário-

Geral; 
11 - Membros não natos: 
a) 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
b) 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Recursos 

Humanos e Administração; 
c) 3 (três) representantes da comunidade cultural do Estado. 

escolhidos entre cidadãos de reconhecida experiência e 
conhecimentos relacionados com os objetivos da FCS. 

§ 1 o - Haverá um suplente para cada membro não nato do Conselho 
Curador. 

§ 2° - Os membros não natos e respectivos suplentes serão 
indicados pelo Conselho, nomeados pelo Governador do Estado e seu 
mandato é de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

§ 3° - O Presidente do Conselho designará seu substituto eventual. 
§ 4° - O Presidente do Conselho Curador tem direito, além do voto 

comum, ao de qualidade. 
§ 5° - Perderá o mandato o membro do Conselho que, sem 

justificativa, faltar a 2 (duas) reuniões. 
Art. 6° - O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente uma vez por 

semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu 
Presidente ou pela maioria de seus membros. 

Art. 7° - A função de membro do Conselho Curador é considerada de 
relevante interesse público, não lhe cabendo qualquer remuneração. 

Art. 8° - As normas complementares para o funcionamento do 
Conselho Curador serão definidas em seu regimento interno. 

Seção 11 
Da Presidência e da Diretoria 

Art go - A Fundação Clóvis Salgado é administrada por 1 (um) 
Presidente e 4 (quatro) Diretores. 

Art. 1 O - Compete ao Presidente da Fundação Clóvis Salgado: 
I - exercer a direção superior da Fundação, praticando os atos de 

gestão necessários ao seu funcionamento ; 
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li -representar a FCS ativa e passivamente, em juízo ou fora; 
111 -designar, entre seus Diretores, o seu substituto eventual ; 
IV - designar e dispensar os ocupantes de cargos de provimento em 

comissão de Chefia e Assessoramento Intermediário, de sua 
competência; 

V - celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes com instituições 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

VI - submeter anualmente ao Conselho Curador, em tempo hábil : 
a) o plano anual de trabalho da Fundação Clóvis Salgado; 
b) a proposta orçamentária anual ; 
c) o balanço geral e os balancetes; 
d) o relatório anual de atividades; 
e) a prestação de contas anual ; 
f) a necessidade de alienação e oneração de bens da FCS. 

CAPÍTULO IV 
Do Regime Econômico e Financeiro 

Art. 11 - O exercício financeiro da Fundação Clóvis Salgado 
coincidirá com o ano civil. 

Art . 12 - O orçamento da Fundação é uno e anual e compreende as 
receitas, despesas e investimentos dispostos por programas. 

Art. 13 - O balanço financeiro das atividades da Fundação e a 
prestação de contas serão submetidos, anualmente, ao Tribunal de 
Contas do Estado. 

Seção I 
Do Patrimônio e da Receita 

Art. 14 - O patrimônio da Fundação é constituído de: 
I - bens e direitos atuais ou que venha a adquirir; 
11 - doação, legado e auxilio recebido de pessoa física ou jurídica, 

nacional ou internacional. 
Art. 15- Constituem receita da Fundação: 
I - dotação consignada no orçamento do Estado; 
11 - auxilio ou subvenção de órgão ou entidade pública ou privada, 

nacional ou internacional; 
111 - renda resultante da prestação de serviços na sua área de 

atuação; 
IV - rendas de quaisquer origens, resultantes de suas atividades e 

do uso ou cessão de suas instalações ou da locação de bens móveis 
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ou imóveis; 

V - renda patrimonial ou de qualquer fundo instituído por lei; 
VI - rendas financeiras decorrentes da aplicação de recursos 

próprios. 
CAPÍTULO V 

Do Pessoal e dos Cargos 
Art. 16 - Os cargos de provimento em comissão, da estrutura básica 

da FCS, previstos no Anexo I desta lei , são de livre nomeação e 
exoneração do Governador do Estado. 

§ 1 o - Um dos cargos de Diretor será ocupado por servidor de 
carreira da FCS. 

§ 2° - Os demais cargos de provimento em comissão do Quadro 
Especial de Pessoal da Fundação, constantes no Anexo 11 desta lei , 
são de livre designação e dispensa de seu Presidente. 

Art. 17 - O Anexo IV da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, e 
suas alterações, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei , com a 
criação de 1 (um) cargo de Diretor e 1 (um) cargo de Auditor 
Seccional. 

Parágrafo único - Os titulares dos cargos de Presidente e Diretor, 
constantes do Anexo 1 desta lei , percebem, além do vencimento, 
verba anual a título de pró-labore, conforme legislação específica. 

Art . 18 - Os cargos de Direção Superior da Fundação Clóvis Salgado 
ficam acrescidos de 1 (um) cargo de Diretor da Diretoria de Captação 
e Marketing e de 1 (um) cargo de Auditor Seccional, alterados para o 
grupo 2, de que tratam os Anexos 1 e 11 do Decreto no 36.796, de 19 
de abril de 1995. 

Art. 19 - O artigo 30 da Lei no 11 .179, de 1 O de agosto de 1993, 
modificada pela Lei no 12.591 , de 25 de julho de 1997, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 30 - Os servidores das classes dos cargos de Músico, Bailarino 
e Corista da Fundação Clóvis Salgado perceberão ajuda de 
representação para manutenção dos instrumentos musicais, aquisição 
de produtos de maquiagem e conservação de vestuário , 
desenvolvimento físico, técnico e artístico, além de auxílio financeiro 
para aprimoramento vocal. 

§ 1 o - A ajuda de representação de que trata o caput deste artigo 
será de R$31 0,11 (trezentos e dez reais e onze centavos) para as 
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classes de cargos de Bailarino e Corista e R$413,82 (quatrocentos 
e treze reais e oitenta e dois centavos) para a classe de Músico, não 
se incorporando à sua remuneração nem servindo de base de cálculo 
para sua aposentadoria. 

§ 2° - Os valores previstos no parágrafo anterior serão corrigidos 
trimestralinente, com base na variação da UPFMG ou unidade de 
correção que vier a ser substituída pelos órgãos oficiais. 

§ 3°- Ao servidor em gozo de férias regulamentares, férias-
prêmio ou licença remunerada, é devida a ajuda a que se refere este 

artigo. 
Art. 20 - O artigo 31 da Lei n° 11.179, de 1 O de agosto de 1993, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 31 - Fica assegurada ao serv1dor designado para a coordenação 

de atividade técnica, artística ou administrativa, enquanto durar a 
designação, a percepção de gratificação correspondente a 20% (vinte 
por cento) do vencimento auferido em virtude do cargo efetivo ou da 
função pública de que seja detentor. 

Art. 21 - O artigo 27 da Lei no 11.660, de 2 de dezembro de 1994. 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 27 - Fica a Fundação Clóvis Salgado autorizada a conceder 
adicional por exibição pública ao servidor Músico integrante da 
Orquestra Sinfônica, no percentual de 20 •• (vinte por cento) sobre o 
vencimento básico, desde que o servidor se apresente ao público no 
mínimo 4 (quatro) vezes por mês, em evento artístico com a 
participação do respectivo corpo estável. 

Art . 22 - A nomeação para os cargos de Maitre de Dança I, 11 , 111 , 
criados no Anexo 11 desta lei , dependerá de processo seletivo, na 
forma fixada pela Fundação. 

Art . 23 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da 
Fundação Clóvis Salgado, os seguintes cargos: 

I - 1 (um) cargo de Coordenador de Palcos; 
11- 2 (dois) cargos de Superintendente I; 
111 - 3 (três) cargos de Coordenador de Cursos; 
IV- 5 (cinco) cargos de Assessor 111 ; 
V- 1 (um) cargo de Maitre de Dança 111 ; 
VI - 2 (dois) cargos de Maitre de Dança 11 ; 
VIl- 2 (dois) cargos de Assessor Técnico Musical; 
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VIII- 7 (sete) cargos de Assessor de Produção; 
IX - 2 (dois) cargos de Superintendente 11 ; 
X - 1 (um) cargo de Chefe de Secretaria; 
XI - 18 (dezoito) cargos de Assessor I; 
XII - 2 (dois) cargos de Chefe de Departamento 11 ; 
XIII - 22 (vinte e dois) cargos de Maitre de Dança I; 
XIV - 1 (um) cargo de Regente do Coral Infantil ; 
XV- 1 (um) cargo de Assessor 11 . 

2-+1 

Art. 24 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da 
Fundação Clóvis Salgado, os seguintes cargos de provimento em 
comissão: 

I - 1 (um) cargo de Coordenador-Geral de Cena; 
11 - 12 (doze) cargos de Chefe de Divisão; 
111 - 5 (cinco) cargos de Chefe de Seção; 
IV - 1 (um) cargo de Assistente do Grupo Experimental de Dança; 
V - 5 (cinco) cargos de Chefe de Setor; 
VI - 1 (um) cargo de Maitre de Diretor de Dança; 
VIl - 1 (um) cargo de Regente Assistente da OSMG; 
VIII - 1 (um) cargo de Assistente de Maitre de Dança; 
IX - 14 (quatorze) cargos de Bailarino Especial; 
X - 1 (um) cargo de Coreógrafo; 
XI - 2 (dois) cargos de Ensaiador; 
XII - 1 (um) cargo de Regente Assistente do Coral Lírico; 
XIII - 6 (seis) cargos de Chefe de Departamento; 
XIV- 1 (um) cargo de Assistente da Orquestra Jovem Experimental ; 
XV- 1 (um) cargo de gerente do Coral Lírico; 
XVI - 1 O (dez) cargos de Bailarino Superior; 
XVII - 8 (oito) cargos de Bailarino Principal ; 
XVIII - 1 (um) cargo de Correpetidor; 
XIX - 1 (um) cargo de Inspetor de Ballet; 
XX - 1 (um) cargo de Secretária do Presidente; 
XXI - 3 (três) cargos de Secretária de Diretor; 
XXII - 1 (um) cargo de Secretária da Assessoria Jurídica; 
XXIII - 1 (um) cargo de Secretária de APC; 
XXIV - 6 (seis) cargos de Secretária do Superintendente; 
XXV - 1 (um) cargo de Secretária do Diretor de Escola; 
XXVI - 1 (um) cargo de Motorista do Presidente; 
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XXVII - 1 (um) cargo de Assistente do Coral Infanto Juvenil 
Art . 25 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial 

da FCS, a seguir relacionados, têm sua denominação alterada, 
respectivamente: 

I -de Superintendente para Superintendente I; 
11 -de Superintendente de Corpos Estaveis para Superintendente 11 ; 
111 - de Diretor de Escola para Superintendente I; 
IV- de Chefe de Departamento para Chefe de Departamento I; 
V- de Gerente da Orquestra para Chefe de Departamento 11 ; 
VI- de Chefe de Divisão para Assessor 11 ; 
VIl- de Assessor para Assessor 111. 
Art. 26 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial 

da FCS, a seguir relacionados, têm a seguinte correlação: 
I - Chefe de Departamento do Coral Lírico - Chefe de Departamento 

11 ; 
11- Chefe de Departamento de Companhia de Dança - Chefe de 

Departamento 11 ; 
111 - Superintendente de Artes Visuais- Superintendente 11 ; 
IV - Superintendente de Serraria Souza Pinto - Superintendente. 
Art. 27 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial 

da Fundação Clóvis Salgado sao os constantes do Anexo 11 desta lei. 
Parágrafo único - Ficam extintos os cargos em comissão da 

Fundação não constantes do Anexo de que trata o 'caput' deste artigo. 
Art. 28 - Os vencimentos dos cargos existentes na estrutura de que 

trata o artigo anterior, bem como dos criados nesta lei , são os valores 
previstos nos níveis e graus das tabelas de vencimentos indicados no 
Anexo 11 desta lei. 

CAPÍTULO VI 
Disposições Finais 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário . 

Anexo I 
(a que se refere o art. 17 da Lei n° ,de de de ) 

* - O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 28.02.2002. 

Anexo 11 
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(a que se refere o art. 27 da Lei no ,de de de ) 
* - O quadro do Anexo 11 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo de 28. 02. 2002. 

2-B 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e deFiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 

188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 279/2002* 

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
altera dispositivos da Lei n° 12.706, de 23 de dezembro de 1997, que 
dispõe sobre a reorganização e a desconcentração do Conselho 
Penintenciário do Estado de Minas Gerais. 

A Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos justifica a 
adoção do projeto por meio de documento que é anexado a esta 
mensagem. 

Apraz-me apresentar a Vossa Excelência protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. 

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

Justificativa 
Capitaneada pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil -

Seção de Minas Gerais e subscrita pelo Juiz de Direito da Vara de 
Execuções e Diretor do Fórum de lpatinga, por Presidentes das 
Subseções da OAB em Coronel Fabriciano, lpaba, Timóteo e lpatinga, 
chega-nos às mãos uma solicitação para criação de um Conselho 
Penitenciário Regional, com sede em lpatinga. 

É bem verdade que a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos tem sido sensível a solicitações dessa ordem, mesmo 
porque é constante o aumento do número de recuperandos na 
Penitenciária "Dênio Moreira de Carvalho" e talvez num futuro próximo 
venha a aumentar o número de internados, na medida em que 
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possamos criar novos estabelecimentos penais ou absorver outros. 

Além de tais argumentos, é de conhecimento geral que o setor 
público está sofrendo os efeitos de problemas de várias ordens, 
inclusive aqueles decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal , e 
como tal extremamente limitado quanto à possibilidade de novas 
contratações e preenchimento dos quadros de servidores que possam 
atender devidamente a constante demanda da sociedade. 

Quanto à perspectiva de ônus para o governo em decorrência da 
criação do Conselho Penitenciário Regional do Vale do Aço, vale 
acrescentar que toda a infra-estrutura de apoio será fornecida pela 
sociedade e entidades da região, cabendo, no futuro, tão-somente ao 
Estado arcar com a pequena parcela correspondente ao "jeton" dos 
Conselheiros, e esse valor, considerada a verba orçamentária 
destinada a esse fim , poderá ser absolutamente suportado sem 
necessidade de se estabelecer em créditos suplementares ou outros 
mecanismos. 

Sob outro prisma, a oportunidade deve ser aproveitada também para 
incorporar à nossa legislação as normas previstas pela Resolução n° 
2, de 30 de março de 1999, do Presidente do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária, cuja edição é postenor à Lei no 
12.706, de 23.12.97. 

Assim, procedemos às alterações do texto da Lei e as submendas à 
consideração e ao exame dos órgãos superiores. 

Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis , Secretária de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos. 

PROJETO DE LEI N° 1 .970/2002 
Altera dispositivos da Lei n° 12.706, de 23 de dezembro de 1997, 

que dispõe sobre a reorganização e a desconcentração do Conselho 
Penitenciário do Estado de Minas Gerais. 

Art. 1 o - Os artigos 1 o e 2° da Lei no 12.706, de 23 de dezembro de 
1997, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 o - O Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais, 
órgão consultivo e fiscalizador da execução penal , fica subdividido em 
8 (oito) Conselhos Penitenciários Regionais , organizados nos termos 
desta lei. 

Art. 2° - Os Conselhos Penitenciários Regionais subordinam-se 
administrativamente à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
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Humanos e têm por sede os Municípios de Belo Horizonte, 
Governador Valadares, lpatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, 
Uberaba, Uberlândia e Varginha.". 

Art. 2° - O artigo 4 o da Lei n° 12.706, de 23 de dezembro de 1997, 
fica acrescido dos incisos seguintes: 

"Art. 4° - ... ............... ......... ................. ..... . 
IX - propor ao juízo da execução penal a decretação da extinção da 

pena privativa de liberdade, a revogação de livramento condicional , 
bem como a modificação ou observância das normas especificadas na 
sentença e das demais condições do cumprimento da pena; 

X - suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução; 
XI - propor ao juízo da execução penal a extinção da punibilidade, 

nas hipóteses previstas em lei; 
XII -propor a concessão de indulto individual; 
XIII - propor outras medidas administrativas ou judiciais, nos 

assuntos pertinentes às suas atribuições; 
XIV - colaborar com os órgãos encarregados da formulação da 

política penitenciária e da execução das atividades inerentes ao 
sistema penitenciário.". 

Art . 3° - O "caput" do artigo 5° da Lei no 12.706, de 23 de setembro 
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5° - Cada Conselho Penitenciário Regional é integrado por 7 
(sete) membros, à exceção do Conselho da Região Central , que conta 
9 (nove) Conselheiros, designados, com os respectivos suplentes, 
pelo Governador do Estado e escolhidos entre professores das áreas 
de Direito Penal, Processual Penal e Penitenciário e de Ciências 
Médicas e Sociais, bem como entre representantes da comunidade.". 

Art. 4° - O anexo a que se refere o artigo 3° da Lei no 12.706, de 23 
de dezembro de 1997, fica substituído pelo anexo desta lei. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Anexo 
(a que se refere o artigo 4° da Lei no , de de) 

Conselhos Penitenciários Regionais 
I - Conselho Penitenciário da Região Central 
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Sede: Belo Horizonte 
Circunscrição: Comarcas das Regiões Administrativas Central , do 

Alto Rio das Velhas, do Alto São Francisco, do Vale do Rio Piranga, 
do Alto Rio Grande e do Médio São Francisco. 

11- Conselho Penitenciário do Vale do Rio Doce 
Sede: Governador Valadares 
Circunscrição: Comarcas das Regiões Administrativas do Vale do 

Rio Doce e do Vale do Mucuri. 
111- Conselho Penitenciário do Vale do Aço 
Sede: lpatinga 
Circunscrição: Comarcas da Região Administrativa do Vale do Aço. 
IV - Conselho Penitenciário da Zona da Mata 
Sede: Juiz de Fora 
Circunscrição: Comarcas das Regiões Administrativas da Mata, 

Campos das Vertentes, do Vale do Rio Pomba e da Vertente do 
Caparaó. 

V - Conselho Penitenciário do Norte de Minas 
Sede: Montes Claros 
Circunscrição: Comarcas das Regiões Administrativas do Norte de 

Minas, do Noroeste, do Vale do Jequitinhonha e do Alto 
Jequitinhonha. 

VI - Conselho Penitenciário do Vale do Rio Grande 
Sede: Uberaba 
Circunscrição: Comarcas da Região Administrativa do Vale do Rio 

Grande. 
VIl- Conselho Penitenciário do Vale do Paranaíba 
Sede: Uberlândia 
Circunscrição: Comarcas das Regiões Administrativas do Vale do 

Paranaíba e do Alto Paranaíba. 
VIII- Conselho Penitenciário do Baixo Sapucaí 
Sede: Varginha 
Circunscrição: Comarcas das Regiões Administrativas do Baixo 

Sapucaí, do Vale do Sapucaí, do Alto Rio Pardo, do Sudoeste e do 
Médio Rio Grande." 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos 
Humanos e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
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* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 280/2002* 

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2002. 
Senhor Presidente, 

2~7 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
altera a Lei no 13.687, de 27 de julho de 2000, que institui o Conselho 
Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda no Estado de 
Minas Gerais. 

Segundo esclarece o Presidente do Conselho, por meio de seu 
ofício anexo, a indicação de novo membro para integrar o mencionado 
colegiado, como prevê o projeto, atende ao que dispõe a Resolução 
no 540 do Ministério do Trabalho e Emprego e é necessária para que 
se preserve a representação paritária dos trabalhadores, dos 
empregados e do poder público no referido órgão. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de 
elevado apreço e distinta consideração. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.971 /2002 
Altera a Lei no 13.687, de 27 de julho de 2000, que institui o 

Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda no 
Estado de Minas Gerais. 

Art. 1° - A alínea "a" do inciso 111 do artigo 4° da Lei n° 13.687, de 27 
de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4°- ...... 
111 - ..... 
a) Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração;". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Trabalho 

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 281 /2002* 

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2002. 
Senhor Presidente , 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, atendendo a 
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solicitação do Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, a inclusa minuta de Projeto de Lei , na qual proponho a 
doação de uma área de terreno ao Município de Uberlândia, tendo em 
vista a municipalização das ações de saúde. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e aos demais membros desta 
Assembléia Legislativa as expressões de meu elevado apreço e 
distinta consideração. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .972/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Uberlândia o 

imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Uberlândia o imóvel constituído de terreno com 45m de frente , 44m de 
um lado, 43m do outro lado e 45m de fundos e respectiva benfeitoria, 
situado na Av. Herculino da Rocha, n° 1.185, no Distrito de Tapuirama, 
naquele Município, registrado às fls. 171 , do livro 3LL, no Cartório do 1° 
Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento do Centro de Saúde do Distrito de Tapuirama. 

Art . 2° - O imóvel de que trata esta Lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de quatro anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário ." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 282/2002* 

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá 
ao Conservatório Estadual de Música de Araguari a denominação de 
Conservatório Estadual de Música e Centro lnterescolar de Artes Raul 
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Belém. 
A homenagem é justa e merecida. O Dr. Raul Belém muito fez em 

benefício da comunidade de Araguari , sendo conhecida a sua 
participação decisiva na criação do Conservatório Estadual de Música 
local, que agora recebe o seu nome. 

Acolho, pois, a solicitação que nesse sentido me encaminhou o 
Secretário de Estado da Educação e a esta junto a exposição que 
apresentou sobre o projeto. 

Renovo a Vossa Excelência, nesta oportunidade, protestos de 
elevado apreço e distinta consideração. 

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

Justificação: O presente projeto de lei propõe seja dada a 
denominação de Conservatório Estadual de Música e Centro 
lnterescolar de Artes Raul Belém ao Conservatório Estadual de 
Música de Araguari. 

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela 
comunidade escolar, que, em reunião realizada pelo colegiado escolar 
no dia 19/10/2001, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus 
membros, a indicação do nome de Raul Belém para denominação das 
referidas unidades de ensino. A denominação é proposta como tributo 
e reconhecimento ao trabalho do ilustre homem público, bem como 
aos relevantes serviços prestados à população de Araguari , com 
destaque nas seguintes funções: Deputado Estadual, Deputado 
Federal, Secretário de Estado em 1985 e participação na criação do 
Conservatório Estadual de Música de Araguari. 

Raul Belém nasceu no dia 14 de dezembro de 1938. Formou-se em 
Direito pela PUC-MG em 1965. Faleceu no dia 13 de outubro de 2001 . 

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

Vê-se, ante o exposto, que a denominação ora proposta guarda 
plena conformidade com os requisitos fixados pela Lei no 13.408, de 
21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando, 
assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia 
Assembléia Legislativa do Estado. 
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Belo Horizonte, de de 2002. 
Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação. 

PROJETO DE LEI N° 1 .973/2002 
Dá a denominação de Conservatório Estadual de Música e Centro 

lnterescolar de Artes Raul Belém, ao Conservatório Estadual de 
Música de Araguari. 

Art. 1 o - O Conservatório Estadual de Música de Araguari passa a 
denominar-se Conservatório Estadual de Música e Centro lnterescolar 
de Artes Raul Belém. 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 283/2002• 

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência. para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais. 

O projeto visa minimizar os efeitos da ação de outros Estados da 
Federação, notadamente os produtores de algodão, que através da 
concessão unilateral de créditos presumidos têm impingido a Minas 
Gerais créditos de ICMS superiores ao devido. 

A proposta ora encaminhada visa reduzir a carga tributária incidente 
na venda do produto têxtil (tecidos), de tal forma que o estorno de 
créditos pela entrada, respeitadas as disposições da Resolução 
3.166/01 , não importará aumento do custo de produção para a 
indústria mineira na medida em que, proporcionalmente, será reduzida 
a carga tributária na saída do produto acabado. 

Propõe-se ainda, no que se relaciona ao setor de aços e ferros não 
planos, bem como para com o setor de artefatos de cimento, a fim de 
proporcionar iguais condições de concorrência , reduzir para até 12% 
(doze por cento) a carga tributária nas operações internas praticadas 
pelos respectivos estabelecimentos industriais. 

No que concerne ao equilíbrio exigido pela Lei de Responsabilidade 
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Fiscal, a compensação da desoneração que ora se propõe far-se-á 
pela denúncia do Convênio ICMS 112/89, que versa sobre a redução 
de 33,33°o nas operações com gás liquefeito de petróleo (GLP), a fim 
de restabelecer a carga tributária em 18% (dezoito por cento) sobre o 
valor de venda deste produto. 

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos 
de elevado apreço e distinta consideração. 

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

PROJETO DE LEI N° 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. 
Art. 1 o - O ICMS incidirá sobre 62,5% (sessenta e dois e cinco 

décimos por cento) do valor das saídas do produto resultante da 
industrialização do algodão, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar 
da publicação desta lei , desde que o setor industrial respeite 
cumulativamente os seguintes critérios: 

I - implemente, através de sua representação estadual , o plano 
mineiro de desenvolvimento sustentado da cadeia produtiva do setor 
têxtil ; 

11 - destine percentual do valor desonerado para incentivar o cultivo 
do algodão no Estado de Minas Gerais; 

111 - respeite a diretrizes do plano de desenvolvimento sustentado da 
cadeia produtiva do setor têxtil ; 

IV - adeqüe e faça respeitar o cronograma de implantação de 
desenvolvimento da cultura de algodão em Minas Gerais; 

V - priorize as regiões mineiras que tradicionalmente operaram com 
a cultura do algodão. 

Art . 2° - O artigo 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
fica acrescido dos§§ 23 e 24, com a seguinte redação: 

"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 com ferros e aços 
não planos, classificados nos códigos da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, a seguir indicados, 
promovidas por estabelecimento industrial: 
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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; 
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 7216.10.00; 
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 - fios de ferro ou aços não ligados: outros, não revestidos, mesmo 

polidos. código 7217.10.90; 
IV - armações de ferro prontas, para estrutura de concreto armado 

ou argamassa armada, código 7308.40.00; 
V- 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; 

VI - 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; 
VIl - outras telas metálicas. grades e redes: 
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a- galvanizadas, código 7314.41.00; 
b- recobertas de plásticos, código 7314.42.00; 
VIII - arames: 
a- galvanizados, código 7217.20.90; 
b- plastificados, código 7217.90.00; 
c -farpados, código 7313.00.00; 
IX - gabião, código 7326.20.00. 
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§ 24 - Fica o Poder Executivo autorizado. na forma, no prazo e nas 
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12° o (doze 
por cento) a carga tributária nas operações classificadas nos códigos 
da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado -
NBM/SH , a seguir indicadas, promovidas por estabelecimento 
industrial : 

I- argamassa- código 3214.90.00; 
11 -telhas e lajes planas pré-fabricadas - código 681 0.19.00; 
111- painéis de lajes- código 6810.91.00; 
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.". 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário ." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário de Estado da 

Segurança Pública (2) , prestando informações relativas aos 
Requerimentos n°s 2.762 e 2.975/2001 , da Comissão de Direitos 
Humanos. 
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Do Sr. José Cincinato de Ávila, Presidente da Câmara Municipal 

de Araxá, apresentando moção de apoio à derrubada do veto à 
Proposição de Lei no 15.050. (-Anexe-se ao Veto à Proposição de Lei 
n° 15.050.) 

Do Sr. Roberto Naves Cocota, Presidente da Câmara Municipal de 
Araguari , e outros Vereadores dessa cidade, solicitando a rejeição do 
Veto à Proposição de Lei no 14.605. (-Anexe-se à Proposição de Lei 
n° 14.605.) 

Dos Srs. João Batista de Frias, Jarbas Alves de Carvalho, José 
Anselmo da Silva, José Nery de Lima, Robeze Custódio dos Anjos, 
Ismael Gomes dos Santos, respectivamente , Presidentes das 
Câmaras Municipais de Aiuruoca. Capitão Enéas, Conceição das 
Alagoas, lapu, ltatiaiuçu e Visconde do Rio Branco, informando a 
eleição das novas mesas diretoras dessas Casas Legislativas. 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG (3), em 
atenção aos Requerimentos n°s 2.880/2001 , encaminhando 
esclarecimentos sobre eletrificação rural nos municípios de São João 
das Missões e Luislândia; 2.823/2001, dando ciência de que o 
orçamento referente ao pedido de eletrificação foi encaminhado à 
Prefeitura Municipal de Bonito de Minas; 2.809/2001 , informando que 
o órgão apresentou à Prefeitura Municipal de lbiracatu as condições 
técnicas e comerciais necessárias à instalação de iluminação pública; 
2.615/2001 , encaminhando documentos sobre o processo de 
licenciamento ambiental da usina de lrapé. 

Do Sr. Darcy de Souza Lima, Vereador à Câmara Municipal de 
Santa Luzia, encaminhando alerta relativo à segurança pública e às 
Causas da violência. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Humberto Ferreira de Carvalho Neto, Delegado da Delegacia 
Federal de Agricultura em Minas Gerais, encaminhando informações 
relativas ao convênio firmado com o Instituto Mineiro de Agropecuária 
- IMA -, publicado no Direito Oficial da União em 30/6/2000. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da 
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI , do Regimento 
Interno.) 

Do Cel. PM Ricard Franco Gontijo, Subchefe do Estado-Maior da 
PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento no 
2.592/2001 , da Comissão de Direitos Humanos. 
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Do Sr. Constantino Eliziário Magalhães, Presidente da 

Associação dos Juízes de Paz do Estado de Minas Gerais, 
formulando votos de felicidades, por ocasião do reinício das atividades 
desta Casa. 

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, da Secretaria de Apoio Rural e 
Cooperativismo do Ministério da Agricultura, da Pecuária e do 
Abastecimento, comunicando a liberação de recursos referentes a 
convênio celebrado com o Sindicato Rural de João Pinheiro. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Márcio Soares Pereira, Gerente-Executivo do Instituto 
Nacional do Seguro Social- INSS- em Belo Horizonte, manifestando-
se contra o art. 57 do Projeto de Lei Complementar no 48/2001 , o qual 
apresentaria vício de inconstitucionalidade ao instituir regime próprio 
de previdência social para os servidores não efetivos. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei Complementar no 48/2001 .) 

Do Sr. Wagner Caetano Alves de Oliveira, Diretor de Coordenação 
de Projetos Especiais da BHTRANS, encaminhando esclarecimentos 
relativos ao Requerimento n° 2 .645/2001 , da Comissão de Direitos 
Humanos. 

TELEGRAMA 
Do Sr. Aécio Neves, Presidente da Câmara dos Deputados, 

acusando o recebimento de requerimento do Deputado Eduardo 
Brandão encaminhado por meio do Ofício n° 2.711 /2001/SGM. 

CARTÕES 
Dos Srs. Carlos Roberto Gontijo, Danilo Bernardes Nepomuceno e 

Itamar Guilherme Ferreira, Presidentes das Câmaras Municipais de 
Bom Despacho, Conceição do Aio Verde e São José da Varginha, 
respectivamente, comunicando a eleição das novas Mesas Diretoras 
dessas Casas. 

23 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - A Mesa passa a 
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos 
para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .975/2002 
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Declara de utilidade pública a Instituição Lar de Idosos Santa 

Clara, 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 Instituição Lar de 

Idosos Santa Clara, com sede no Município de Juiz de Fora. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2002. 
Alberto Bejani 
Justificação: A Instituição Lar de Idosos Santa Clara é uma entidade 

civil, filantrópica, em funcionamento há mais de dois anos, tendo como 
finalidade básica o serviço social a idosos. 

Além de ressaltar o caráter eminentemente filantrópico de seus 
objetivos, convém informar que a Instituição Lar de Idosos Santa Clara 
é uma associação com personalidade jurídica própria e que seus 
diretores, reconhecidamente idôneos, não são remunerados pelo 
exercício dos cargos que ocupam. 

Dessa forma, conto com o apoio dos colegas parlamentares para 
que este projeto de lei seja acolhido favoravelmente. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .976/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Curral de Dentro 

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 

Curral de Dentro o imóvel de propriedade do Estado, constituído de 
terreno edificado com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), 
situado nesse município, registrado no livro de transcrição de imóveis 
n° 3-D, sob o n° 14.912, às fls. 225 e 226, em 19 de agosto de 1967, 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Salinas. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à 
implantação da sede da Prefeitura Municipal. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver s ido dada a destinação 
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prevista no artigo anterior. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2002. 
Carlos Pimenta 
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Justificação: No termo da escritura pública inscrita no livro 44, às fls. 
106 e 107, do Cartório de Registro da Comarca de Salinas, a 
Prefeitura Municipal de Águas Vermelhas - da qual se emancipou 
posteriormente o Município de Curral de Dentro - doou ao Estado de 
Minas Gerais o imóvel de que se ocupa a proposição, com a condição 
de que nele passasse a funcionar as Escolas Combinadas de Curral 
de Dentro. 

Embora a escritura de doação não tenha gravado cláusula de 
reversão do imóvel em caso de descumprimento da finalidade ali 
estabelecida, a comunidade de Curral de Dentro, na pessoa do 
Prefeito Municipal, vem agora pleitear a transmissão de propriedade 
do imóvel à própria municipalidade. A aspiração se justifica por ter se 
emancipado o distrito e, ainda, pela premência de se encontrar abrigo 
para a instalação da Prefeitura. 

Demonstrada a necessidade e mesmo a oportunidade da pretendida 
alienação. estamos certos de que os nobres pares haverão de prestar 
apoio à aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 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 imóvel de propriedade do Estado constituído de terreno com 
área total de 2.400m2 (dois mil e quatrocentos metros quadrados) e 
registrado no livro 3-BQ de Transcrição das Transmissões a fls. 32, 
sob o no 32.687, em 16/4/68. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento da escola municipal, do pré-escolar à 4a 
série. 
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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 artigo anterior. 

Art . 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam- se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2002. 
Durval Ângelo 
Justificação: O imóvel, localizado no Córrego Santo Antônio , zona 

rural de Tocantins, foi doado ao Estado para funcionamento da Escola 
Estadual Genuíno Soares, municipalizada em 1998. 

Este projeto de lei tem por escopo a legalização do funcionamento 
de uma Escola Municipal, do pré-escolar à 4a série. 

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação 
desta proposição, que garantirá a continuação do beneficio à 
comunidade local. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.978/2002 
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 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Tocantins, imóvel de propriedade do Estado. constituído de terreno 
com área total de 2.000m2 (dois mi l metros quadrados) e registrado no 
livro 3-BQ de Transcrição das Transmissões a fls. 31, sob o no 32.683, 
em 16/4/68. 

Parágrafo único- O imóvel mencionado no "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento da Escola Municipal Córrego dos Pires, 
da 1a à 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 no 
artigo anterior. 

Art . 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam- se as disposições em contrário. 

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



Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2002. 
Durval Ângelo 
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Justificação: O imóvel, localizado no Córrego dos Pires, zona rural 
de Tocantins, foi doado ao Estado para funcionamento da Escola 
Estadual Pe. Goulart, municipalizada em 1998. 

Este projeto de lei tem por escopo a legalização do funcionamento 
de uma Escola Municipal da 1 a à 4a série. 

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação 
desta proposição, que garantirá a continuação do beneficio à 
comunidade local. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 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 no livro 3-BQ de Transcrição das 
Transmissões, às fls. 39, registro no 32.703, de 18/4/68. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento da escola municipal da 1 a à 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 no 
artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Durval Ângelo 
Justificação: O imóvel, localizado no córrego dos Macacos, zona 

rural de Tocantins, foi doado ao Estado para funcionamento da Escola 
Estadual Genuíno Soares, municipalizada em 1998. O projeto tem por 
escopo a legalização do funcionamento de uma escola municipal da 
1 a à 4a série. 
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Assim sendo, contamos com o apoio de todos os Deputados à 

aprovação desta proposta, que garantirá a continuação do benefício 
da comunidade local. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .980/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins imóvel 

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

Tocantins imóvel de propriedade do Estado constituído de terreno com 
área total de 1 O.OOOm2 (dez mil metros quadrados), registrado no livro 
3-IT de Transcrição das Transmissões a fls . 163, registro no 15.650, 
de 14/8/50. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo 
destina-se à construção de escola de 58 à 88 série (Escola Famíl ia 
Agrícola) . 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Durval Ângelo 
Justificação: O imóvel, localizado no Córrego da Pindaíba, zona rural 

do município, foi doado ao Estado por moradores da localidade, para 
construção da Escola Castro Alves, municipalízada em 1998 e 
desativada em 2001 , num processo de nucleação com outra escola da 
zona rural. 

Como a Prefeitura tem por escopo construir no local uma escola 
agrícola, acreditamos estar defendendo uma causa nobre. 

Assim sendo, contamos com o apoio de todos os Deputados à 
aprovação desta proposta, que garantirá a continuação do benefício 
da comunidade local. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.981/2002 
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 2.000m2 (dois mil metros quadrados) , 
registrado no livro 3-BQ de Transcrição das Transmissões, às fls. 33, 
registro no 32.692, de 16/4/68. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "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 artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Durval Ângelo 
Justificação: O imóvel, localizado no córrego de São Domingos, 

zona rural de Tocantins, foi doado ao Estado para funcionamento da 
Escola Estadual Paulino G. Magalhães, municipalizada em 1996 e 
desativada em 1997. O projeto tem por escopo a legalização do 
funcionamento de um posto de apoio ao Programa de Saúde da 
Família - PSF - da zona rural. Tal estabelecimento será também 
utilizado para encontros comunitários, reuniões e atividades religiosas. 

Assim sendo, contamos com o apoio de todos os Deputados à 
aprovação desta proposta, que garantirá a continuação do beneficio 
da comunidade local. 

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

PROJETO DE LEI No 1 .982/2002 
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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 2.000m2 (dois mil metros quadrados), 
registrado no livro 3-BQ de Transcrição das Transmissões, às fls. 30, 
registro no 32.679, de 16/4/68. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento da escola municipal do pré-escolar à 48 

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 artigo anterior. 

Art . 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Durval Ângelo 
Justificação: O imóvel , localizado no córrego Pedra Branca, zona 

rural de Tocantins, foi doado ao Estado para funcionamento da Escola 
Rural Vilela Eiras, depois Escola Estadual do Córrego Pedra Branca, 
municipalizada em 1998. O projeto tem por escopo a legalização do 
funcionamento de uma escola municipal do pré-escolar à 48 série. 

Assim sendo, contamos com o apoio de todos os Deputados à 
aprovação desta proposta, que garantirá a continuação do beneficio 
da comunidade local. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1 .983/2002 
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 3.000m2 (três mil metros quadrados), 
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registrado no livro 3-BQ de Transcrição das Transmissões, às fls. 
32, registro n° 32.689, de 16/4/68. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento da escola municipal de 1 a a 48 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 artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Durval Ângelo 
Justificação: O projeto tem por escopo permitir a legalização do 

funcionamento de uma Escola Municipal de 1 a a 48 série. 
Assim sendo, contamos com o apoio de todos os Deputados à 

aprovação desta proposta, que garantirá a continuação do beneficio 
da comunidade local. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.984/2002 
Dá a denominação de José Soares Diniz e Silva ao prédio da Escola 

Estadual do Bairro Coqueiros, com sede no Município de Ribeirão das 
Neves. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica denominado José Soares Diniz e Silva o prédio da 

Escola Estadual do Bairro Coqueiros, com sede 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. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2002. 
Eduardo Brandão 
Justificação: A Escola Estadual do Bairro Coqueiros está situada na 

Rua Corcovado, 6, no Bairro Granja Primavera, no Município de 
Ribeirão das Neves. 

A escola ocupa uma área de 360m2
, e o terreno para sua construção 

foi doado pela associação comunitária do bairro e pelo Sr. José 
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Soares Diniz. 
Atualmente, a escola atende 628 alunos, distribuídos em 19 salas de 

aula. No ano de 2000, foi implantado o ciclo intermediário da 5a à 8a 
série. 

O Sr. José Soares Diniz e Silva foi uma pessoa caridosa e sempre 
se preocupou em prestar auxílio aos menos favorecidos. Nada mais 
justo que prestar-lhe a homenagem que ora sugerimos, apoiados pela 
comunidade local , que nos enviou um abaixo-assinado com o mesmo 
intuito. 

Contamos com os nobres pares para a aprovação deste projeto de 
lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .985/2002 
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° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Capetinga imóvel de propriedade do Estado constitu ído de terreno 
com área de 2.1 00m2 (dois mil e cem metros quadrados), tendo 70m 
(setenta metros) de extensão à frente da Rua Dr. Noraldino Lima e 
30m (trinta metros) de extensão à frente da Rua São José, s ituado 
nesse município, matriculado sob o no de ordem 11 .985, a fls. 94 do 
livro 3-N, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 
Sebastião do Paraíso. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo foi doado 
pela comunidade de Capetinga ao Estado de Minas Gerais, com a 
finalidade de construção do Grupo Escolar Carlos Alberto. Conta com 
uma edificação com quatro salas e duas instalações sanitárias, com 
área construída de 416,93m2 (quatrocentos e dezesseis vírgula 
noventa e três metros quadrados) , onde funciona atualmente a 
Delegacia de Polícia Civil, um posto da EMATER e um posto de 
identificação do CTPS. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei destina-se à implantação de 
programas de assistência social , e para cumprir tal finalidade , a 
Prefeitura se compromete a terminar a construção de um novo prédio 
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para abrigar a sede da delegacia local e demais instalações. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2002. 
Eduardo Brandão 
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Justificação: O imóvel da Rua Dr. Noraldino Lima esquina com a 
Rua São José, com área de 2.1 00m2

, localizado no Município de 
Capetinga, pertence ao Estado. 

Com a doação do imóvel para o município, a Prefeitura local 
pretende implantar programas na área de saúde, assistência social e 
educação para a população carente. 

A Prefeitura já está providenciando a construção de um novo prédio 
para abrigar a delegacia de polícia e demais instalações existentes no 
local. 

O objetivo da doação é a oferta de serviços que melhorarão a 
qualidade de vida dos moradores da cidade. Portanto, reveste-se de 
alta relevância. 

Conto com apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto 
de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .986/2002 
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 o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Capetinga o imóvel de propriedade do Estado constituído de um 
terreno com a área de 1.800m2 (mil e oitocentos metros quadrados), 
localizado na Rua Evariste Teodoro, nesse município, matriculado sob 
o no de ordem 5.619, às fls. 012 do livro 3-F, no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de São Sebastião do Paraíso. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo foi doado 
pela Câmara Municipal de Capetinga ao Estado de Minas Gerais, com 
a finalidade de ali se construir a Escola Pública Dr. Carlos Alberto , 
conta com uma edificação com 8 salas de aula e 4 instalações 
sanitárias, com a área construída de 187m2

, onde funciona atualmente 
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a Escola Municipal Horácio Faleiros. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei destina-se à manutenção do 
ensino fundamental no município. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2002. 
Eduardo Brandão 
Justificação: O referido imóvel pertence ao Estado. Com a doação 

do imóvel, a Prefeitura pretende efetivar a manutenção do ensino 
fundamental no município. O terreno ao lado do imóvel foi comprado 
para aumentar as dependências da Escola Municipal Horácio Fale iros. 
O objetivo da doação é a melhoria das condições de ensino, iniciativa 
bastante louvável. 

Contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto 
de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.987/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capetinga o 

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

Capetinga o imóvel de propriedade do Estado constituído de um 
terreno com a área de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados), 
localizado na Rua São Vicente, esquina com a Rua Dois, nesse 
município, matriculado sob o no de ordem 17.647, às fls . 220, do livro 
3-Q, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 
Sebastião do Paraíso. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo foi doado 
pela comunidade e pela Prefeitura Municipal de Capetinga ao Estado 
de Minas Gerais, com a finalidade de abrigar um ginásio estadual , 
conta com uma edificação com 5 salas de aula e 2 instalações 
sanitárias, com uma área construída de 750,60m2 , onde funciona 
atualmente a Escola Municipal Jardim Encantado. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei destina-se à manutenção da 
escola municipal já existente no local e à implantação de novos 
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projetos. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2002. 
Eduardo Brandão 
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Justificação: O referido imóvel pertence ao Estado. Atualmente 
funciona no local a Escola Municipal Jardim Encantado. Com a 
doação, a Prefeitura Municipal pretende firmar convênio de 
cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Esportes e 
implantar um núcleo do Programa Esporte Solidário para os alunos da 
mencionada escola. Além disso, objetiva-se também o fomento e o 
desenvolvimento de outras atividades educacionais. 

Contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto 
de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .988/2002 
Altera disposição da Lei n° 14.062, de 20 de novembro de 2001 , e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1 o - Ficam revogados os arts. 22 e 23 e seus respectivos 

parágrafos da Lei n° 14.062, de 20 de novembro de 2001. 
Art. 2° - Ficam restabelecidos todos os dispositivos legais 

revogados, todos os procedimentos administrativos e judiciais 
cancelados ou suspensos, em face das determinações contidas nos 
arts. 22 e 23 e seus parágrafos da Lei no 14.062, de 20 de novembro 
de 2001 . 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2002. 
João Paulo 
Justificação: Os arts. 22 e 23 da Lei no 14.062 constituem uma 

temerária anistia fiscal setorial , instituída de forma incomum, cuja 
efetivação irá ameaçar o equilíbrio orçamentário do Estado e reduzir 
também suas chances de obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .989/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE -de Madre de Deus de Minas, 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 Madre de Deus de Minas, com 
sede nesse município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de dezembro de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações 

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas 
Gerais. 

Os relevantes serviços prestados por essas entidades merecem 
grande destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças 
ao esforço, à abnegação e sobretudo ao espírito de amor ao próximo 
de seus dirigentes. 

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de 
promoção de eventos rentáveis , de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Madre de Deus de 
Minas permitirá que a entidade se torne apta a desenvolver 
importantes projetos relativos a suas atividades. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares para a 
aprovação deste projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.122/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando 

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os 
Srs. Fernando Bráulio Ribeiro Terra, Pedro Henriques de Oliveira 
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Freitas, Edivaldo George dos Santos, Silas Rodrigues Vieira, 
Wander Paulo Marotta Moreira e Sérgio Augusto Fortes Braga por sua 
posse como Desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 3.123/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de ltajubá pelo transcurso de seu 183° aniversário. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 3.124/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Sociedade São Vicente de Paulo de Pouso Alegre por ocasião da 
comemoração de seu centenário. (-À Comissão do Trabalho.) 

N° 3.125/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa artigo intitulado "Quem é quem", de 
autoria do Sr. Jânio de Freitas, publicado no jornal "Folha de S. 
Paulo".(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 3.126/2002, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Augusto de Lima pelo transcurso de seus 39 anos de 
emancipação política. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 3.127/2002, do Deputado Doutor Viana. solicitando seja 
formulada manifestação de congratulações com o Município de 
Igarapé, pelos 36 anos de sua emancipação. 

N° 3 .128/2002, do Deputado Doutor Viana. solicitando seja 
formulada manifestação de congratulações com o Município de Três 
Marias, pelos 39 anos de sua emancipação. 

N° 3.129/2002, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de congratulações com o Município de lngaí, 
pelos 30 anos de sua emancipação. (- Distribuídos à Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

N° 3.130/2002, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Presidente da CEMIG, para que apure a 
usurpação e a retenção do Livro de Atas da Cooperativa dos 
Produtores Rurais de Bocaiúva. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

N° 3.131/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulada manifestação de congratulações com o Município de Ubaí, 
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pelos 39 anos de sua emancipação. 

N° 3.132/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulada manifestação de congratulações com o Município de São 
Francisco de Paula, pelos 39 anos de sua emancipação. 

W 3.133/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulada manifestação de congratulações com o Município de 
Carbonita, pelos 40 anos de sua emancipação. 

No 3.134/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulada manifestação de congratulações com o Município de Grão-
Mogol, pelos 44 anos de sua emancipação. 

W 3.135/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulada manifestação de congratulações com o Município de lbiaí, 
pelos 39 anos de sua emancipação. 

N° 3.136/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulada manifestação de congratulações com o Município de 
Cachoeira do Pajeú, pelos 39 anos de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Deputado Ivo José e outros, solicitando seja realizado um ciclo 
de debates, com o Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial, sobre o 
tema "Auditoria Cidadã da Dívida" . (-À Mesa da Assembléia. ) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Doutor Viana e Dilzon Melo e outros. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

do Trabalho, da Comissão Especial do Esporte, da Bancada do PL e 
dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Geraldo Rezende, Marcelo 
Gonçalves (3), Maria Olívia e Agostinho Silveira. 

Comunicação não Recebida 
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação: 

COMUNICAÇÃO 
Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência à Casa do falecimento do 

Sr. Américo Buti , ocorrido em 22/2/2002, em Ouro Fino. (- Idêntica 
comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
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galerias, imprensa, ocupamos a tribuna nesta tarde primeiro para 
desejar a todos os parlamentares que nesta sessão legislativa todos 
possam, com zelo e coragem , desempenhar bem o papel de 
representar o povo mineiro, já que esta é a primeira vez que uso a 
tribuna nesta sessão legislativa. Em segundo lugar, quero lamentar o 
pronunciamento feito na semana passada pelo combativo Deputado 
Sargento Rodrigues, que, ao falar sobre segurança pública, num 
discurso pertinente em seu todo, envolveu a pessoa de um Prefeito 
com quem tenho um bom relacionamento. Não me encontrava 
presente por ocasião do seu pronunciamento, mas li as notas 
taquigráficas e fui me informar a respeito da verdade dos fatos . O 
Deputado Sargento Rodrigues, cujo zelo e empenho em defesa de 
seus companheiros da Polícia Militar é conhecido, parece-me, 
recebeu informações que não correspondem exatamente aos fatos 
ocorridos. O Deputado, ao referir-se ao fato de questão política 
interferir em prejuízo do serviço político, falando da falta de ações 
políticas para viabilizar a segurança pública do Estado, diz: "Recebi 
uma carta de um companheiro de Lagoa Formosa relatando que o 
Prefeito local interveio junto ao Comando da Polícia Militar do 15° 
Batalhão da cidade e teve a cara-de-pau de oferecer um quartel novo 
para o destacamento se se transferisse o Soldado que havia prendido 
seu cabo eleitoral e seus correligionários". Diz também: " ... porque o 
Comandante do 15° Batalhão aceitou uma barganha suja"; 
"Construirei um quartel novo na cidade de Lagoa Formosa, mas o 
senhor terá que tirar o Soldado e o Sargento daqui porque prenderam 
o Presidente do partido, que é primo do Prefeito". 

Quero dizer, primeiro, que o Presidente do partido não é primo do 
Prefeito. Em segundo lugar- palavra do Ten .-Cel. Wilson ou llson (?), 
Comandante do 15° Batalhão -, o Sargento Nilson pediu transferência, 
e uma diligência do Coronel Comandante do 15° Batalhão identificou a 
ineficiência desse Sargento no comando da Polícia Militar de Lagoa 
Formosa, razão pela qual foi transferido. O Coronel fez uma 
sindicância, identificou que ele não produzia os resultados esperados 
e havia um pedido - declaração dada pelo próprio Tenente-Coronel 
aos meios de comunicação - desse próprio Sargento solicitando sua 
transferência, bem como a de outros dois Soldados, que não são os 
que teriam prendido esse correligionário do Prefeito. Há outra versão . 

....___ ___ 0---------J 



272 
Houve, sim, uma pnsao por motivos fúteis e políticos, mas os 
Soldados que efetuaram essa prisão continuam em Lagoa Formosa, 
não foram transferidos. O Sargento e os Soldados transferidos, no 
dizer do Cel. Wilson, o foram devido a uma sindicância do Coronel 
que identificou uma ineficiência desse Sargento no comando do 
policiamento, havendo também um pedido de transferência feito por 
ele próprio. Também os Soldados que saíram fizeram-no a pedido. 
Eles pediram que fossem transferidos e não são os mesmos que 
prenderam o ex-correligionário, que também não é primo do Prefeito. 

Queremos restaurar a verdade dos fatos . O Prefeito José Leal , de 
Lagoa Formosa, é seriíssimo e muito competente. O destacamento de 
Polícia que havia lá funcionava num prédio com péssimas instalações. 
Então, alugou um espaço para a PM, deu um lugar digno, com 
estrutura para que se pudesse trabalhar. E não foi como barganha, foi 
simplesmente porque fazia-se necessário ele ter essa ação política. 
Os soldados que teriam prendido esse primo do Presidente do partido 
continuam em Lagoa Formosa. É importante chamarmos a atenção 
para a restauração dessas verdades, porque recebemos denúncias, 
cartas, como os outros Deputados também devem receber. A 
Deputada Elaine Matozinhos, por exemplo, deve receber muitas 
denúncias, o Deputado Sargento Rodrigues, também. Agora, umas 
são pertinentes e outras não. O que precisamos é apurar a verdade 
dos fatos, ouvir o outro lado e dar oportunidade de defesa, o que 
estou fazendo. Esses esclarecimentos não denigrem a imagem do 
Prefeito, pelo contrário, temos que reconhecer a competência desse 
Prefeito, que busca suporte para a segurança pública do município. E 
os resultados têm sido extraordinários: Polícia mais eficiente com 
policiais mais satisfeitos porque agora têm um local digno para 
trabalhar, bem como melhor estrutura de apoio e suporte. O que 
aconteceu não foi barganha. 

Deputado Sargento Rodrigues, infelizmente não está presente, mas 
as notas taquigráficas podem chegar às mãos de V. Exa. Quisemos 
apenas fazer justiça porque conhecemos o Prefeito e sabemos da sua 
seriedade no comando de Lagoa Formosa. Era isso que queríamos 
registrar e deixar gravado nos anais da Casa. 

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou 
incomodado e abismado com a forma como esse Governo está 
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jogando recursos públicos, bancando campanhas publicitárias 
milionárias para dizer mentiras ao povo mineiro. E percebemos que a 
montagem das peças publicitárias, diga-se de passagem, está sendo 
feita com muita competência pela agência que está produzindo, que 
deve também estar sendo paga a peso de ouro, porque o Governo 
não tem preocupação em Governar, mas fazer publicidade e gastar 
dinheiro com a mídia é especialidade dele. S. Exa. gastou 
R$500.000,00 para dizer ao povo mineiro e brasileiro que tinha 
resolvido os problemas das finanças do Estado. 

Infelizmente, os números do balanço e os dados técnicos 
demonstram absolutamente o contrário. 

Agora, há pessoas dizendo que ninguém vê perna de saci, cabeça 
de bacalhau e as obras do Itamar. Essas últimas são vistas apenas 
nas peças publicitárias. Na realidade, nós, que viajamos por todo o 
interior, passamos por vários lugares e não conseguimos identificar 
nenhuma dessas obras. 

Estamos aqui para lamentar e, sem dúvida, iremos fazer um 
requerimento solicitando que se informe a esta Casa o valor gasto em 
publicidade, porque tal recurso poderia estar atendendo às áreas de 
segurança, saúde, saneamento básico, enfim , a todas as áreas de 
ação do Governo, que, apesar de ser sua obrigação, não fazem parte 
de sua preocupação. 

Ele gasta os recursos tão-somente para fazer propaganda 
enganosa. Algumas vezes ele está sofismando e, outras, enganando 
o povo, dizendo que está fazendo algo que, na verdade, não está. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar 
o nobre companheiro por suas palavras em relação à segurança 
pública e agradecer o apreço que V. Exa. tem por minha pessoa. 

No que diz respeito à transferência do Sargento, V. Exa. tem razão, 
mas o mesmo não acontece em relação ao Soldado Luís Martins da 
Silva. que residia em Lagoa Formosa há seis anos e quatro meses, 
em sua casa própria, e cuja esposa trabalhava no município, tendo 
dois filhos, um de 4 anos e outro de 4 meses, e que apresentava um 
ótimo comportamento, de acordo com classificação interna da 
corporação. 

Esse Soldado, juntamente com outros, fizeram uma "blitz" de trânsito 
e abordaram um cidadão conhecido como Marcos Antônio, vulgo 
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Pacu, Presidente de um partido que desconheço. Além de ter sido 
desacatado por esse cidadão de Lagoa Formosa, que se diz primo do 
Prefeito, foi ameaçado de ser transferido, publicamente. E, 
infelizmente, tivemos a informação de que foi transferido para o 
destacamento de Guimarânea. 

Sendo assim, quero acertar algumas falas. 
O Deputado Miguel Martini - Deputado, ele não é primo do Prefeito 

nem Presidente do partido, que tem outro nome e é, na verdade, o 
real primo do Prefeito. O que ele disse ser é outra história. As 
informações que me chegaram, por meio do Prefeito e de outras 
pessoas da região, são de que o Soldado que efetuou a dita prisão 
continua em Lagoa Formosa, sendo que os dois transferidos foram-no 
a pedidos e não estavam envolvidos no caso. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Esse cidadão, 
Marcos Antônio, vulgo Pacu, disse, em via pública, que era gente 
conhecida e que, portanto, não caberia ao policial exigir seus 
documentos. Disse também que tinha influência junto ao Prefeito e 
que tentaria fazer com que se efetuasse sua transferência. 

Deputado Miguel Martini , infelizmente, essa é uma constante em 
lmbé de Minas, Santa Efigênia, São Roque de Minas, São Geraldo, 
Campo Alegre de Minas, Fronteiras, Gonzaga, ltamarandiba, 
Carbonita , Genipapo de Minas, Dores de lndaiá e Carvalhópolis. 
Estamos tendo constantes problemas com Prefeitos. 

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - Solicito ao 
Deputado Sargento Rodrigues que complemente seu raciocínio 
depois, já que está inscrito. 

Solicito também ao orador que conclua, pois seu tempo está-se 
esgotando. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Miguel 
Martini , concluindo o debate, quero lembrar que esse informativo é 
sobre uma agressão, sendo que o Cabo tomou um tapa no rosto, 
dado pelo Prefeito de São Geraldo. Isso é um absurdo. 

O Deputado Miguel Martini - O debate sempre nos ajuda a 
esclarecer os fatos. Deputado Sargento Rodrigues, um episódio 
aconteceu, mas há duas versões. Na verdade, não houve nenhuma 
barganha de posto. Se houvesse, o Tenente-Coronel deveria ter sido 
chamado para prestar esclarecimentos, porque isso não se pode 
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barganhar. O Prefeito e outras pessoas de Lagoa Formosa que 
fazem parte do meu relacionamento afirmaram-me que não há ligação 
entre um fato e outro, que as transferências foram feitas a pedido e 
que a própria pessoa continuava lá. O nosso papel é de restaurar a 
verdade. Conheço o Prefeito José Leal. Trata-se de uma pessoa 
honrada, séria e que não se presta ao que foi levantado. Muito 
obrigado. 

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

imprensa, funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembléia, 
pessoal da galeria, meus senhores e minhas senhoras, primeiro, 
presto uma homenagem aos idosos. Amanhã, dia 27 de fevereiro, é o 
dia em que os idosos são homenageados. Da tribuna da Assembléia 
Legislativa, homenageamos as pessoas da terceira idade, que é idade 
da experiência e do amadurecimento. Há algum tempo, têm-se 
organizado às associações da terceira idade, buscando uma vida 
melhor, convivendo em grupos, atuando na comunidade e usando a 
muita experiência e energia que têm, para melhorar a qualidade de 
sua vida. Parabéns a todos os idosos. 

Um segundo assunto traz-me a esta tribuna. Há oito meses, fiz uma 
visita a um grande amigo que mora na Pampulha. Com tristeza, 
presenciei a situação caótica e de calamidade pública por que a lagoa 
da Pampulha está passando. Mesmo não morando em Belo 
Horizonte, sensibilizei-me com a situação. Na condição de Deputado 
do Estado, pois não somos Deputados de uma região determinada, 
interesso-me por essa questão, que deve preocupar não só a Belo 
Horizonte, mas também a todo o Estado e o País. E a partir daí, junho 
do ano passado, interessei -me pela questão e resolvi arregaçar as 
mangas e correr atrás de projetos, de diagnóstico e de tratamento 
para a situação agonizante da lagoa da Pampulha. Contratei um 
técnico do CETEC, que fez um estudo das nascentes dos córregos da 
Ressaca e do Sarandi. Fiquei pasmado ao saber que algumas das 
nascentes do Ressaca haviam sido aterradas por construtoras, dentro 
do processo imobiliário, às vezes ganancioso, o que fez com que 
algumas nascentes já não existam. Outras eram ou estavam sendo 
contaminadas com esgoto e lixo. Algumas, desde a nascente; outras, 
no percurso do córrego. Os bairros da região, principalmente de 
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Contagem, mas também de Belo Horizonte, até a queda dos 
córregos da Ressaca e do Sarandi na lagoa da Pampulha, estão 
totalmente poluídos. Sabemos da quantidade de esgoto e lixo que 
carregam. Isso é lamentável. 

Por meio de requerimento aprovado nesta Casa convoquei uma 
primeira reunião. realizada em outubro, convidando as Comissões de 
Meio Ambiente e de Turismo da Assembléia e algumas autoridades 
municipais ligadas a essas áreas. Discutimos e começamos a buscar 
uma solução para a Pampulha. Ali tomei conhecimento de que, havia 
dois ou três anos, havia sido entregue à Prefeitura de Belo Horizonte 
projeto realizado por arquitetos, urbanistas, engenheiros e paisagistas 
- número significativo de técnicos capacitados e competentes, do 
gabarito de Niemeyer, que também participou do projeto -, num 
coquetel. 

Ao tomar conhecimento desse fato, provocamos uma segunda 
reunião , realizada no mês de dezembro. Chamamos alguns técnicos 
da empresa realizadora do projeto, chamamos técnicos da Prefeitura, 
pessoas que passaram por lá, o Instituto de Patrimônio Histórico de 
Minas Gerais, e promovemos importante discussão. Daí para cá 
temos divulgado mais o projeto, buscado parceiros, pessoas que têm 
conhecimento da situação da Pampulha, que moram la e vivenciam a 
situação caótica e agonizante por que vem passando. 

Lá se vão oito meses de trabalho. Ficamos felizes ao ver que as 
coisas estão caminhando de maneira positiva. Fui com o Secretário de 
Meio Ambiente da Prefeitura conhecer o local. Chegamos a descer 
nas construções que estão sendo feitas depois da Pampulha, para a 
drenagem que a Prefeitura vai realizar na lagoa. Descemos e vimos 
tudo. Sabemos do empenho que a Prefeitura vem tendo. 
Recentemente, o Prefeito - que também foi operado de apendicite, 
desejamos-lhe pronto estabelecimento - viajou ao exterior em busca 
de recursos para o complexo da Pampulha. Mas ainda não 
entendemos por que, em dois anos e meio, a Prefeitura, que recebeu 
o projeto desse grupo privado de empresários que querem resolver o 
problema da Pampulha, não o colocou em prática. Não sabemos por 
que ele foi engavetado, deixado no esquecimento. Vamos ter uma 
audiência com os Prefeitos de Belo Horizonte e Contagem, porque o 
projeto interessa às duas cidades, para buscar, de todas as formas , a 
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solução efetiva para o problema da lagoa e do complexo da 
Pampulha. Não é possível os moradores conviverem com aquela 
situação. Na condição de médico, percorri todo o trajeto, verificando 
que, realmente, a situação é dramática. O que vem sendo feito é 
paliativo, não resolvendo definitivamente a questão. A dragagem a 
longa distância melhora o problema, mas, se o projeto não for 
executado de maneira global, vamos continuar dragando por muitos 
anos. Não vamos a lugar nenhum. 

Quero, desde já, dizer que, com a participação da iniciativa privada, 
com a discussão e a participação da Assembléia Legislativa, por meio 
deste Deputado, dos Deputados da Comissão de Meio Ambiente e da 
Comissão de Turismo, poderemos caminhar mais rápido. Agora, para 
nossa alegria, vamos contar com a participação do Governador do 
Estado, Dr. Itamar Franco. Na última semana, tomamos 
conhecimento, por meio de um fax da Secretaria de Comunicação do 
Governo do Estado, que o Governador do Estado já entrou em contato 
com o Prefeito Fernando Pimentel para, juntos, irem à Lagoa da 
Pampulha, a fim de encontrar uma solução definitiva para o caso. A 
situação já é crônica. Traz-nos esperança o renascimento, de forma 
global , do Projeto Pampulha, por estarmos no ano do centenário de 
Juscelino Kubitscheck. grande mineiro que idealizou a Pampulha 
como um cartão de visita , um local turístico. Infelizmente, nos dias de 
hoje isso não é verdade, porque ninguém, em sã consciência, tem 
coragem de se deslocar para lá para fazer turismo. 

O nosso interesse é buscar todas as formas, todos os caminhos 
para concretizar o Projeto Pampulha. Já temos um projeto há dois 
anos e meio. Se houvesse sido executado pela Prefeitura, agora o 
custo seria zero para os Governos Federal , Estadual e municipal. 

Vamos intensificar esse trabalho nesta e na próxima semana, a fim 
de que, o mais breve possível , possamos conseguir a concretização 
das obras do Projeto Pampulha. Muito obrigado. 

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

Sras. Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembléia, 
pessoas presentes nas galerias. Não gostaria de ocupar esta tribuna, 
Sr. Presidente, para falar a respeito das ingerências políticas na 

L-------0-------1 



278 
polícia, de uma forma geral, especialmente as praticadas pelos 
Prefeitos do interior de Minas. No entanto, é difícil fugir do tema, pois 
o Deputado Miguel Martini , que me antecedeu, levantou o problema 
de Lagoa Formosa, ou seja, a transferência de um companheiro 
nosso. 

Deputado Miguel Martini , para que não nos delonguemos a respeito 
desse assunto, vou solicitar formalmente ao Cel. Álvaro que determine 
a realização de uma sindicância a fim de apurar as causas da 
transferência do Soldado PM Luís Martins da Silva de Lagoa Formosa 
para Guimarânia. Como já havia dito, o Soldado estava há nove anos 
na Polícia Militar e há seis anos e quatro meses na cidade, tem um 
ótimo comportamento, é casado, pai de dois filhos, e sua esposa 
trabalha em Lagoa Formosa. A sua vida foi completamente destruída 
com a transferência. 

Deixando Lagoa Formosa e Guimarânia para um outro momento, 
após as apurações, informarei aos nobres companheiros desta Casa, 
especialmente ao Deputado Miguel Martini , que tivemos de interferir 
com energia no Município de lmbé de Minas. O Prefeito da cidade 
chegou a dizer que se o Sargento ali permanecesse não haveria lugar 
para os dois. Com muito esforço, e conversando com o Cel. Vitoriano, 
Comandante da região de Valadares, conseguimos solucionar o 
problema. No entanto, posteriormente, o Sargento foi obrigado a sair 
da cidade, diante de ameaças veladas do Prefeito, inclusive ameaças 
de morte. 

Em Santa Efigênia de Minas, tivemos de interferir politicamente, a 
fim de fazer um contraponto à ingerência política local. 

Como comentei com o Deputado Miguel Martini , após o seu 
pronunciamento, o Prefeito de São Roque de Minas teve a coragem 
de criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública. A lei foi 
aprovada pela Câmara dos Vereadores. A Secretaria Municipal de 
Segurança Pública de São Roque de Minas, cidade com cerca de 1 O 
mil habitantes, que deveria estar aplicando recursos em outra área, 
gasta com sua enorme estrutura. Essa lei prevê que a Secretaria vai 
coordenar, gerenciar as atividades das Polícias Militar, Civil e 
Florestal. 

Simplesmente o Prefeito rasgou a Constituição Federal. Ao enviar a 
lei , provou que a desconhece e que está completamente mal-
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assessorado, porque não se cria Secretaria de Segurança Pública 
para gerenciar atividades de polícias estaduais. É impossível isso 
acontecer. Esse fato também foi levado ao Cel. Álvaro. O Sargento 
Neto, que tem uma ficha extensa de prestação de serviços à 
comunidade, com 29 anos de trabalho, estava sendo perseguido pela 
Secretária Municipal e pelo Prefeito. 

Quanto à cidade de São Geraldo, chegamos a realizar audiência 
pública aqui , na Comissão de Direitos Humanos, à qual o Soldado 
Nascimento e o Cabo Marco Aurélio compareceram. O Prefeito, após 
ato impensado, chegou a desferir um tapa no rosto do Cabo. Foi 
convidado, mas aqui não compareceu. Lá também o Prefeito 
conseguiu transferência dos policiais para a cidade próxima de 
Visconde do Rio Branco. Com a nossa interferência e a do Comando 
da Polícia Militar, esses policiais retornaram a São Geraldo. 

Em Campo Alegre de Minas. o Sargento Ivan foi ameaçado pelo 
Prefeito. Em Fronteira, também houve interferência, porque os 
Vereadores foram abordados em um bar. Em Gonzaga. a mesma 
situação: interferência do Prefeito. Na cidade de ltamarandiba, o 
Prefeito tentou transferir um Tenente da PM do pelotão local. Em 
Carbonita, o Prefeito conseguiu transferir dois policiais. Em Jenipapo 
de Minas, também houve transferência de dois policiais. 

Para Dores do lndaiá, abro parêntese. Lá o detetive lotado era 
testemunha da CPI do Narcotráfico. Naquela época, a interferência 
partiu do Prefeito, que era cabo eleitoral do Deputado Federal Mauro 
Lopes. então Secretário de Estado da Segurança Pública. A CPI do 
Narcotráfico interveio, e conseguimos manter o detetive naquela 
cidade. 

Também estou com outra intervenção de Vereadores e do Prefeito 
de Carvalhópolis. Quase me esqueci de Moema, perto de Bom 
Despacho, a qual sofreu interferência na transferência do Cabo Israel. 

Poderia declinar o nome de pelo menos mais 30 cidades. É contra 
essas interferências políticas que lutamos. Mas digo ao Deputado 
Miguel Martini e aos demais pares desta Casa que, enquanto estiver 
Deputado, estarei ocupando a tribuna para denunciar as ingerências 
políticas de Vereadores, Prefeitos, Deputados e Senadores, como 
também as de Secretários de Estado que interferirem na ação da 
polícia. 
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Se. hoje, a sociedade clama por segurança pública, esta Casa, 

por obrigação, tem muito o que fazer. O Deputado Anderson Adauto 
propôs a criação do Fundo de Segurança Pública. Portanto, vamos 
vincular aquela taxa votada e aprovada pela Assembléia , no valor de 
R$30,33, ao Fundo de Segurança Pública. Assim , teremos recursos 
na ordem de R$1 00.000.000,00 a R$150.000.000,00 para que a 
Polícia Militar e a Civil não precisem mendigar viaturas, combustíveis , 
reformas de destacamento, material de escritório na Prefeitura. 

À medida que o policial mendiga isso, o Prefeito sente-se com 
autoridade para fazer essas intervenções. Portanto, esta Casa tem um 
grande compromisso, Deputado Miguel Martini , e queremos contar 
com a sua colaboração e a de sua nobre bancada para que possamos 
votar a Lei do Fundo Estadual de Segurança Pública, de autoria do 
Deputado Anderson Adauto, e que possamos vincular essa taxa ao 
Fundo, pois assim teremos recursos e as Polícias Civil e Militar não 
precisarão mendigar. Infelizmente, hoje não temos verba para cuidar 
desse aparelho policial , que é colete , armamento, HT, algemas, 
combustível e viaturas. Portanto, esse Fundo terá um bom proveito. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)* - Deputado Sargento 
Rodrigues, sou a favor da criação desse fundo , mas vou dizer a V. 
Exa .. de antemão, que pouco adiantará, porque hoje o Ministério 
Público tem orçamento próprio para tudo, assim como o Judiciário, e 
cansamos de ver, pelo interior afora, Prefeituras sustentarem 
mordomias de Juízes e Promotores, pagando aluguel , dando carros, 
pagando funcionários, fazendo tudo que não precisa e não pode ser 
feito, criando um conluio de poder e de feudos pelo interior de Minas 
Gerais, por todos os cantos. Quero citar como exemplo a cidade de 
Barão de Cocais, em que o Juiz "come" na mão do Prefeito. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria de reafirmar minhas 
palavras, dizendo ao Deputado lrani Barbosa que, se isso está 
ocorrendo de fato , a Assembléia tem de se manifestar como poder 
autônomo e independente, procedendo às devidas apurações. 

Retornando ao assunto do aparelho policial , não podemos permitir 
que a Polícia Militar, nos municípios menores. principalmente no nível 
de destacamento de pelotão e de companhia, continue mendigando 
peça de viatura e combustível. Estivemos na cidade de ltinga, que é 
extremamente pobre, ao lado da cidade de Jequitinhonha, no vale do 
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Jequitinhonha, e lá encontramos o destacamento - e é bom que o 
Cel. Álvaro e o Governador Itamar Franco estejam ouvindo nosso 
pronunciamento - em frente ao Banco do Brasil. Mas, se ocorrer um 
assalto ao Banco, que não é feito com aqueles revólveres calibre 38, e 
sim com armamento pesado, a Polícia Militar local não terá condições 
de dar o retorno, pois não tem colete à prova de bala, não tem sequer 
arma pesada, porque o fuzil que está lá é modelo 1908, com a 
munição toda enferrujada, assim como o fuzil, que fica até trancado 
com cadeado e, para utilizá-lo, só se for como pedaço de pau. e não 
tem fax, telefone nem rádio HT para se comunicar com a viatura que 
fica na rua. Portanto, a Polícia Militar fica à mercê. Infelizmente, são 
poucos, mas existem alguns Comandantes, Diretores e Chefes da 
Polícia Militar que algumas vezes preferem ceder ao pedido pessoal , 
mesquinho e até mesmo sujo de alguns Prefeitos, para atender à 
remoção de policial. Infelizmente, são poucos, é a minoria. é a 
exceção da regra, mas estão enfraquecendo a Polícia Militar. Tenho 
dito isso constantemente ao Cel. Álvaro, que é o Comandante-Geral 
da instituição, que tem agido prontamente para restabelecer a 
condição de se fazer polícia igual para todos. Se é o filho do Prefeito, 
não pode mexer, se é o filho do Vereador, não pode mexer, então 
será polícia para quem, se não se pode cumprir a lei, como ocorre nos 
vários casos que já denunciei desta tribuna? 

Portanto, faço um apelo, mais uma vez, ao Cel. Álvaro, para que 
continue intervindo de forma séria e serena para acabar com essas 
ingerências políticas. e para que possa orientar os comandantes de 
batalhão e de região, para que não cedam à pressão de Prefeitos, que 
tanto insistem na remoção por motivos políticos mesquinhos: porque 
se multou seu cabo eleitoral ou porque se apreendeu um veículo de 
seu cabo eleitoral. 

Ora, quando vamos conseguir avançar em segurança pública se o 
próprio Prefeito da cidade, maior autoridade no Executivo Municipal, 
não dá o exemplo e pede ao Comandante para retirar alguém? 

Sr. Presidente, as questões de segurança pública são muito 
complexas, mas, mesmo com as dificuldades de votar as matérias na 
Casa, de falta verba, falta de reforma dos Códigos Penal e de 
Processo Penal em Brasflia e outras medidas, tenho certeza de que 
nós, investidos na autoridade de um mandato público, teríamos, no 
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mínimo, de dar o exemplo ao cidadão. Não posso deixar o meu 
filho sair sem carteira e depois ligar para a polícia dizendo para liberar 
porque é meu filho. Os Prefeitos continuam fazendo isso. 

Solicitamos encarecidamente ao Governador do Estado que reveja o 
orçamento das Polícia Militar e Civil , para que não fique nas mãos dos 
Prefeitos. A Polícia Militar não pode ficar como marionete ou fantoche , 
fazendo apenas a vontade do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
Não há como fazer e avançar em segurança pública se a própria 
autoridade do município dá mau exemplo aos seus munícipes. Não 
vamos ficar calados. Todos os casos que chegarem ao meu 
conhecimento, no meu gabinete, vou denunciar desta tribuna. 

O Prefeito deve criar a consciência de que também é responsável 
pela segurança pública. O Prefeito não doa viaturas ou combustíveis 
comprados com dinheiro do seu bolso. Está doando coisas compradas 
com dinheiro do cofre público do município, pagas pelo imposto do 
cidadão que mora nesse município. O Prefeito não está fazendo 
gracinha. Está cumprindo o seu papel constitucional de contribuir e ser 
responsáve l pela segurança pública do Estado. 

Sr. Presidente, aqui ficam as nossas considerações e o nosso apelo 
ao Governador Itamar Franco e ao Cel. Álvaro, para que mantenham 
essa ingerência distante das Polícia Civil e Militar. Muito obrigado. 

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

Sras. Deputadas, imprensa presente, senhores que ocupam as 
galerias, caríssimo Prefeito de Montezuma, cidade com grande 
potencial turístico em Minas Gerais. A população mineira tem vivido 
momentos difíceis, momentos de verdadeiro pânico, exigindo 
reflexões e ações políticas concretas e urgentes. 

Temos insegurança quanto à segurança, à saúde e às estradas. É 
difícil precisar em que área devem ser concentrados maiores esforços. 

O crime organizado atravessa fronteiras, a delinqüência juvenil 
aumenta, mulheres comandam quadrilhas, e viver se torna cada vez 
menos importante. É lamentável a inversão de valores a que temos 
assistido nos últimos tempos. 

Em Minas Gerais, temos um comando de polícia da mais alta 
formação intelectual e moral, tanto no que diz respeito à Polícia Militar 
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quanto no que se refere à Polícia Civil. 
Mas o que interessa realmente discutir é que falta segurança para a 

população, e o sentimento de segurança só será resgatado se a 
confiança da população for resgatada. Se o criminoso está cada vez 
mais ousado, precisamos aumentar o número de pol iciais, precisamos 
de uma polícia bem equipada, sob pena de a população ficar acuada, 
temerosa e insegura. 

A nossa polícia tem condições de desvendar a autoria de qualquer 
crime em pouco tempo, como tem feito em nossa Minas Gerais. 
Nesse sentido, a polícia tem demonstrado eficiência, mas é preciso 
que haja total esforço para que ela resgate a credibilidade da força 
pública perante a sociedade. É preciso que a polícia seja respeitada, e 
isso poderá ser viabilizado se o bom policial for premiado de alguma 
forma. 

Outra questão de insegurança é a saúde, que tem causado grande 
preocupação. As unidades de saúde dos grandes centros estão 
congestionadas. Faltam profissionais, faltam medicamentos, e as 
epidemias multiplicam-se. A dengue prolifera, e a população vive 
momentos de terror. 

Em Janaúba, no Norte de Minas e no Jequitinhonha, estima-se que 
os casos de dengue tenham aumentado em mais de 50% em relação 
ao ano passado, o fumacê já é reivindicado por todas as populações. 

Mas, além das providências de combate ao mosquito, precisamos 
que sejam reforçadas campanhas educativas nas escolas, igrejas, nos 
campos de futebol , nas entidades comunitárias, pois a 
conscientização da população quanto à adoção de medidas 
preventivas pode reduzir o número de casos e o avanço da moléstia. 
É preciso mais ação dos Governos. 

Ainda com relação à insegurança, convém destacar mais uma vez a 
situação em que se encontram as nossas estradas. Percorrer as 
nossas estradas, sobretudo as estradas federais, quase equivale a 
uma tentativa de suicídio. 

A BR-135, no trecho que liga Curvelo a Montes Claros, está 
intransitável. A operação tapa-buracos comandada pelos órgãos 
federais é lenta e ineficaz, não justificando a parcela de tributos que a 
população paga e que deveria ser canalizada para a recuperação das 
rodovias federais. 
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É incontestável o perigo que corremos. Somando-se aos buracos, 

temos os assaltos aos caminhões de cargas e ônibus. 
Quero, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, registrar o meu 

apelo desta tribuna, para que o Ministro da Saúde considere o 
descaso com que tem tratado a saúde dos mineiros, para que o 
Ministro dos Transportes considere o descaso com que tem tratado as 
estradas de Minas e para que o Governo Federal apresente 
alternativas para combater a falta de segurança que vive a nossa 
população. 

Somos testemunhas do esforço do Governo de Minas para suprir as 
necessidades básicas da nossa população, mas não podemos 
esquecer que o Brasil é um Estado Federado e como tal deve ser 
tratado. 

O nosso povo é sacrificado com uma alta carga tributária. O nosso 
povo sustenta apagão, sustenta a segurança privada, pagando a 
conta, muitas vezes, com a própria vida. 

Quero, Sr. Presidente e Srs. Deputados, destacar aqui a visita do 
Governador Itamar Franco, no último dia 21 , ao Município de Jaíba, 
inaugurando as obras de asfaltamento da estrada que liga Jaíba a 
Matias Cardoso. Essa obra já era esperada pela população de Jaíba, 
pelos produtores do projeto de irrigação, e vai beneficiar toda aquela 
região, vai facilitar o escoamento da produção e melhorar a qualidade 
de vida daquele povo. Há muito tempo a população esperava aquela 
obra tão importante. 

Tenho certeza de que o Governador Itamar Franco está atento às 
questões dos projetos de irrigação, dos assentamentos da região 
Norte, pois sabemos que ele também deposita grande esperança nos 
projetos e assentamentos. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Deputado Dimas 
Rodrigues, V. Exa. , com seu jeito simples, autêntico sertanejo do 
Norte de Minas, sempre traz para esta Casa temas importantes, por 
isso gosto de acompanhar o pronunciamento de V. Exa., porque 
aprendo muito do ponto de vista da autenticidade e da profundidade 
com que V. Exa. realmente clama pela solução dos nossos 
problemas. 

Dois dos assuntos levantados por V. Exa. nos chamam a atenção. 
Um é a questão das estradas. Nós, Deputados do Norte de Minas, ao 
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transitar pela BR-135, para ir de Belo Horizonte a Montes Claros 
somos obrigados a percorrer 80km a mais, passando por Pirapora, se 
quisermos viagem mais ou menos tranqüila. 

Outro assunto da maior importância refere-se à dengue. A dengue é 
culpa das autoridades. O povo não produz dengue em suas casas, 
não produz o "Aedes aegypti" por vontade própria. Produz porque o 
poder público federal não cuida, como devia, do trabalho preventivo. 
Os Governos municipais, em muitas cidades, não fazem um trabalho 
preventivo, limpando os córregos, acabando com as águas paradas. 
Não adianta o cidadão, dentro de casa, ter toda a atenção e cuidado 
se, do lado de fora, o poder público não cuidar das áreas vagas. Trago 
o exemplo de Montes Claros, onde fui Prefeito por duas vezes. 
Tínhamos, à época, uma equipe de 100 homens que, com suas 
botinas de borracha até os joelhos, percorriam os córregos da cidade, 
fazendo a sua limpeza, retirando o entulho, acabando com a água 
parada e borrifando, com óleo queimado, os focos de muriçocas e do 
''Aedes aegypti". Esse trabalho, há cinco anos. foi encerrado. Há cinco 
anos não se faz essa limpeza preventiva. Hoje, Montes Claros é 
manchete nacional devido aos focos de dengue. É preciso que, de um 
lado, o cidadão faça a sua parte, mas, do outro. também o poder 
público faça a dele. Infelizmente, devido à omissão das autoridades e 
Prefeitos, a dengue aí está. Muito obrigado. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Deputado Luiz Tadeu Leite, 
agradeço a sua fala. Somos testemunhas do seu trabalho como 
Prefeito, assim como reconhecemos seu trabalho na defesa do Norte 
de Minas e região do Jequitinhonha. 

A propósito, estivemos visitando os assentamentos do município de 
Manga, ouvindo as dificuldades daquela gente. São inúmeras famílias 
que receberam a terra, mas não receberam o incentivo financeiro para 
o cultivo. O INCRA tem dificultado o repasse do dinheiro, 
programando um repasse mínimo recusado pelos assentados 
exatamente porque não condiz com a necessidade daquele povo. 

Estive ali , conheço bem a qualidade da terra e posso afirmar que é 
altamente produtiva, bastando que o Governo Federal lhe destine 
recursos e ofereça o mínimo de infra-estrutura. 

As famílias estão consumindo água de péssima qualidade, pois não 
têm poços artesianos, as crianças estão sob risco de contrair doenças 
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pois consomem água não apropriada para beber. 

Deixo o meu apelo ao Presidente da COPASA, à CODEVASF para 
que olhem por aquela gente. A abertura de poços na região dos 
assentamentos é prioridade, assim como a construção de rede 
elétrica, escolas e linhas de crédito para a produção. 

Sou testemunha do sofrimento daquela gente assentada de Manga. 
O povo é trabalhador, quer produzir, mas está à espera dos 

incentivos do Governo. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

2 a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Não havendo outros 

oradores inscritos, a Presidência passa à 2 a 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. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição no 80/2002, do Governador do Estado, que altera os §§ 
1 o ao 4° do art. 128, o inciso XXVI do art. 90 e o art. 22 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 
Pelo Bloco Parlamentar Democrático Progressista - BPDP: efetivo -
Deputado lvair Nogueira; suplente - Deputado Antônio Andrade; pelo 
PSDB: efetivo - Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente -
Deputado Ermano Batista; pelo PFL: efetivo - Deputado Rêmolo 
Aloise; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PPB: efetivo -
Deputado Luiz Fernando Faria, suplente - Deputado Pinduca Ferreira; 
pelo PT: efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente - Deputada Maria 
José Haueisen. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão do 
Trabalho - aprovação, na 85a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei 
nos 1.547/2001 , do Deputado Gil Pereira; 1.799/2001 , do Deputado 
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José Milton; 1 .859/2001, do Deputado João Leite; 1.860/2001 , do 
Deputado José Henrique; 1.864/2001 , do Deputado Geraldo Rezende, 
e 1.868/2001 , do Deputado Sebastião Costa (Ciente. Publique-se); 
pela Bancada do PL - indicação do Deputado Agostinho Silveira para 
Líder do PL; pelo Deputado Agostinho Silveira - indicação do 
Deputado Anderson Adauto para Vice-Líder do PL (Ciente. Cópia à 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões e às Lideranças); e pela 
Comissão Especial do Esporte - informando o final de seus trabalhos 
(Ciente.Publique-se) e encaminhando o seguinte relatório final: 
*- O Relatório da Comissão Especial do Esporte foi publicado na 
edição do "Diário do Legislativo" de 28.02.2002. 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - Requerimento do 

Deputado Doutor Viana solicitando a inclusão em ordem do dia do 
Projeto de Lei n° 1.740/2001 . A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise e outros em que solicitam a constituição de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, 
Apurar Possíveis Irregularidades no Processo de Arrecadação, por 
parte do Poder Público, de Custas e Emolumentos Devidos por 
Serviços Prestados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado. 
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso 
XXV do art. 232 do Regimento Interno. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Bené Guedes solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos de seu § 
1°, transferi-la ao Deputado Alencar da Silveira Júnior. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a 
palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sra. Deputada Maria Olívia e meu amigo Paulo Pettersen, 
com quem comentava, mais cedo, a respeito da falta de receita neste 
Estado para se aplicar na segurança pública. 

Trago aqui o jornal "Estado de Minas" publicado hoje, dia 26. Em 
sua página 26, lemos a seguinte matéria: "Ministério Público apura 
denúncias de violação. Ex-funcionária afirma ter presenciado 
arrombamento de caça-níqueis apreendidos e levados para o galpão 
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Sr. Presidente, por que estou comentando essa publicação? Porque, 
mais uma vez, o assunto de caça-níqueis que funcionam em toda Belo 
Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil volta à pauta. Já se falou que 
os caça-níqueis deram prejuízo à Loteria, mas, na verdade, deixaram 
em caixa R$23.000.000,00, que desapareceram. Ninguém sabe para 
aonde foi, mas certamente esta Casa vai descobrir. 

O primeiro escândalo dos caça-níqueis aconteceu no Ministério 
Público, com a queda do Sr. Márcio Decat. Depois, o assunto voltou à 
pauta, com a morte do Promotor, pois tentaram desviar os olhares dos 
postos de gasolina, tentando levá-los para os caça-níqueis. 

Nesta semana, o tema voltou por causa dos lobos maus de Araxá, 
Promotores que comem criancinhas para fazer mingau. Isso foi 
denunciado devido aos caça-níqueis. 

Lembro aos amigos da Rede Globo de Televisão e aos amigos do 
"Estado de Minas" que todas as maquininhas estão funcionando. 
Quando a Loteria era regulamentada e arrecadava R$3.000.000,00 
por mês, havia 15 mil máquinas. Atualmente, há mais de 70 mil. O 
"Estado de Minas" denuncia que, no depósito, só existem as caixas. 
Deixaram a madeira e tiraram o recheio do equipamento para ser 
montado em outra caixa. Isso acontece em algumas delegacias e 
fóruns do interior. Se for feita uma perícia nessas caixas apreendidas, 
encontrarão apenas a caixa. Quem ganha com o jogo ilegal são 
poucos. Faço um apelo à Ora. Heloísa Kombat, que está com o 
processo da Loteria desde o dia 1°/4/99, para que proceda ao 
julgamento. Pasmem, Srs. Deputados e telespectadores da TV 
Assembléia, que eu criei , o Estado já deixou de arrecadar, desde o dia 
1 o de abril , quando suspenderam a regulamentação, 
R$86.000.000,00, que poderiam estar sendo aplicados na segurança 
pública, na educação e na saúde. As máquinas estão deixando de 
arrecadar R$3.000.000,00 por mês na Loteria. 

Elaborei um projeto igual ao do Governador Garotinho, do Rio de 
Janeiro, com a diferença de que aqui foi votado, em dois turnos, um 
projeto de lei , e, no Rio, foi baixado um decreto. O Governador 
Garotinho teve peito para encarar o Presidente da República, para 
que a arrecadação ficasse no Rio de Janeiro. O Governador Itamar 
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Franco, que não sabe o que está acontecendo com relação a esse 
projeto, vetou-o e deixará de arrecadar. Alguns companheiros 
perguntam-me se trabalharei para derrubar o veto do Governador, 
para tentar fazer o Estado arrecadar. Não farei nada, porque, daqui a 
quatro ou cinco meses, virá novo Governo, que - quem sabe? - poderá 
encarar a situação para tentar arrecadar. Não trabalharei e votarei 
com o Governador Itamar Franco, porque, se o Estado está com muito 
dinheiro para aplicar na segurança pública e nas obras sociais, não 
precisa de mais esse recurso, que, no Rio de Janeiro, é de quase 
R$4.000.000,00. Remeti, para cada Deputado, as matérias dos jornais 
que se referiam a esse assunto. 

Quando conversei com o Presidente da Loteria de Goiânia, satisfeito 
e orgulhoso, ele me disse que passava para o Governo, mensalmente, 
R$400.000,00. Essa arrecadação fabulosa da Loteria do Estado de 
Goiás é repassada às obras sociais do Governo. Disse-lhe que, em 
Minas, R$3.000.000,00 de arrecadação foram deixados de lado. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais pessoas presentes e 
jornalista Berta, que faz a cobertura jornalística desta Casa, temos de 
começar a discutir o que é certo e o que não é. Temos de começar a 
levar a sério essa questão, a discutir o que é certo, o que não é. Os 
transatlânticos de que falava, que buscavam dinheiro nas costas 
brasileiras, levaram o dinheiro todo. Propus ao Presidente desta Casa 
uma videoconferência, um seminário, uma conversa sobre jogo. 
Vamos trazer as Assembléias, as Loterias do Brasil inteiro. para 
discutir o que acontece, de fato, com o jogo neste País e o que pode 
acontecer. Tenho a certeza de que posições de evangélicos, ao 
contrário, existem, mas, quando havia o 0900, que a rede de televisão 
anunciava, faziam . Mas são contra o jogo. Tenho a certeza de que 
será uma discussão sobre todos os pontos. Vamos ver quem é contra, 
quem é favorável. 

Sr. Presidente, faço um apelo ao Governador Itamar Franco, que 
saiu da Presidência da República com aprovação, para que libere 
recurso para a PM comprar câmeras e monitorar o Centro da cidade. 
Sr. Governador, repito o que há três anos venho falando: no Centro da 
cidade, a violência corre, o pivetão rouba de manhã, de tarde e de 
noite, mete a mão no bolso do aposentado. Ficam o pivetão, o 
trombadinha e toda aquela corja na região central. A solução para 
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reduzir 50% da criminalidade são as câmeras para v1g1ar a 
movimentação de pedestres e veículos nas regiões de maior fluxo em 
Belo Horizonte: o Centro da cidade, o de Venda Nova e o do Barreiro. 

Sr. Governador, aqui se constrói outro País. Quando estava 
começando a construir um novo País, partindo de Minas Gerais, eu 
falava da importância da aquisição dessas câmeras. Solicitava, 
colocava emendas. Desde o primeiro momento, o senhor podia ter 
saído na frente, ter mostrado que aqui se constrói um País. Podia ter 
dado dinheiro à PM, colocado as câmeras, e não ficaríamos atrás, por 
exemplo, de Fortaleza, Curitiba, Salvador e, recentemente , mais 
precisamente nesta semana, de Goiânia. 

Sr. Governador, o belo-horizontino não agüenta mais ser roubado no 
Centro da cidade. Quando disse isso aqui , há três anos, o senhor 
deve se lembrar de que o pessoal dos recursos humanos disse que 
isso tiraria o direito de ir e vir do belo-horizontino. Eu explicava. Direito 
de ir e vir é hoje, quando a pessoa não pode transitar pelo Centro. 
Quero lembrar também que presenciei em Nova Iorque, em Liverpool, 
na Filadélfia, essas câmeras acompanhando a movimentação na 
região central , o que reduziu 50% da criminalidade nessas cidades. 

Não adianta ficar discutindo o que vai ser feito na segurança pública. 
Acompanhei as falas dos Deputados Sargento Rodrigues e Cabo 
Morais. Não há jeito. Não são colocadas em prática essas 
argumentações. Como fica? Como se faz segurança onde não há 
dinheiro? 

Mais uma vez, apelo ao Presidente da República e ao Governador 
Itamar Franco para que voltem a arrecadar, liberem essas 15 mil 
máquinas. Havia no Estado 70 mil. Peguem esse dinheiro e apliquem 
na segurança pública. Se as máquinas estivessem legalizadas, o 
Ministério Público, por meio do Decat, não teria pedido dinheiro. 
Vamos só raciocinar sobre isso. Não tinha pedido dinheiro e não teria 
caído. Olhem quantas cabeças voaram por causa dessas máquinas. 
Se tivessem sido legalizadas, tenho certeza de que muita coisa não 
teria acontecido em Minas Gerais. E agora o PT vai ter de explicar por 
que coloca dificuldade para vender facilidade. Prende as máquinas 
por meio do Ministério Público, mas dá um jeito de vendê-las "por 
dentro". Isso é matéria do jornal "Estado de Minas", o maior jornal dos 
mineiros. Cabe à Prefeitura se explicar, Sr. Carceroni , por que 
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acontece isso no depósito. Se os donos das máquinas forem lá, 
verão que mexeram em muitas, tiraram o recheio, deixaram só a 
casca. 

Itamar Franco, candidato à Presidência da República pelo PMDB -
poderia ser pelo meu partido, o PDT, que lhe ofereceu a vaga-, libere 
o dinheiro para a PM comprar as câmeras e monitorar o Centro da 
cidade. Vamos continuar cobrando, como faço há três anos. Muito 
obrigado. 

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

Presidência passa à 23 Fase da ordem do dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente. Temos vasta 

pauta para ser votada, vetos para serem apreciados. Solicito a 
recomposição de quórum. Tenho a certeza de que muitos Deputados 
querem votar essa pauta, como, por exemplo, os do PDT. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Júnior) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 14 Deputados. Não há 
quórum para a continuação dos trabalhos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 

Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 27, às 9 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária 
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem 
do dia anunciada é a publicada na edição do dia anterior.). Levanta-se 
a reunião. 

ATA DA 823 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às quinze horas do dia dezoito de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela , 
Ambrósio Pinto e Luiz Tadeu Leite (substituindo este ao Deputado 
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Dimas Rodrigues, por indicação da Liderança do PMDB), membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Aílton Vilela, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar as matérias constantes na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: Ofício 
n° 495/2001 , da Prefeitura do Município de Contagem, publicado no 
"Diário do Legislativo" de 13/12/2001. Passa-se à 2a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são 
aprovados os Requerimentos n°s 2.945 e 2.946/2001 , do Deputado 
Ambrósio Pinto; 2.983, 2.984, 2.985, 2.986, 2.987, 2.988, 2 .989 e 
2.990/2001, do Deputado Arlen Santiago; e 3.012/2001 , do Deputado 
Fábio Avelar. 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, 26 de fevereiro de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Fábio Avelar. 
ATA DA 99a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de fevereiro de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson 
Rezende, Doutor Viana e Marcelo Gonçalves, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e , em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado 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 matérias constantes na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício 
do Presidente do CREA-MG em que justifica a sua ausência na 
reunião da Comissão destinada a debater a tragédia do Canecão 
Mineiro; ofício do Sr. José Adalberto Targino Araújo, Presidente do 
Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Direitos 
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Humanos e Administração Penitenciária, encaminhando cópia da 
"Carta de Salvador", que expressa os reclamos e anseios de todos os 
Secretários de Estado da Justiça, Direitos Humanos e Administração 
Penitenciária do País, objetivando encontrar soluções urgentes para a 
questão penitenciária; ofício do Presidente do Conselho Estadual de 
Entorpecentes da Secretaria de Estado da Justiça, em que encaminha 
um exemplar da revista "Viva Feliz sem Drogas"; ofício do Sr. Walter 
Oliveira, ex-Vereador de Teófilo Otõni, em que encaminha à Comissão 
xérox de jornal e solicita providências da Comissão; ofício do Sr. 
Wenderson de Souza Lima, Juiz da Vara de Execuções Criminais, 
encaminhando cópia da decisão que decretou a interdição da 
Penitenciária José Maria Alkimim, em Ribeirão das Neves, para 
ciência da Comissão; exemplar do jornal "Circuladô-Minas", que trata 
da 111 Conferência Nacional de Saúde Mental; ofício do Sr. João 
Frederico dos Santos, Secretário Executivo do Centro Santo Dias de 
Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo, em que envia à 
Comissão seu calendário para o ano 2002; ofício da Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos, em que encaminha 
solicitação da Sra. Alice Aparecida de Ávila; ofício de grupo de 
cidadãos de ltacarambi em que solicitam providências para a questão 
da segurança pública nesse município, pois seus jovens se encontram 
marginalizados, sem trabalho nem estudo e em contante uso de 
drogas; ofício do Sr. Hélcio de Assis Gomes, Prefeito de Piedade de 
Ponte Nova, em que faz solicitação relacionada com a segurança 
pública desse município, que sofre com a falta de viaturas e policiais e 
conseqüentemente com o grande aumento da criminalidade local; 
ofício do Sr. José Francisco de Medeiros, Secretário-Geral da 1 a 

Conferência Nacional de Leigos Católicos - CNL -, em que protesta 
contra os bombardeios dos Estados Unidos e da Inglaterra contra o 
Afeganistão; ofício do Sr. Leonardo Távora Castelo Branco, Promotor 
de Justiça, em resposta à solicitação da Comissão referente ao 
Requerimento no 2.643/2001 ; ofícios do Secretário de Estado da 
Segurança Pública, em que atende à solicitação da Comissão 
relacionada com o funcionamento da Cadeia Pública de Montes 
Claros; presta informações quanto a atividade de polícia judiciária na 
circunscnçao do Município de Lagoa Santa; em que encaminha 
relação das delegacias seccionais de polícia metropolitana e 
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respectivos distritos de Belo Horizonte; em que encaminha cópia 
de ofício que contém informações prestadas ao Delegado de Montes 
Claros pela autoridade policial da Comarca de Brasília de Minas; em 
que trata de inquérito instaurado na Delegacia de Polícia da Comarca 
de Manhumirim, no qual figurou como vítima de homicídio o Sr. José 
da Silva Martins; em que encaminha resposta ao Requerimento no 
2.976/2001 , da Comissão; em que presta informação sobre o detento 
Sérgio Renato Luiz, submetido a exame de corpo de delito; em que 
presta informações sobre a transferência do detento Aílton Rocha do 
Nascimento para um manicômio judiciário, conforme pedido da 
Comissão; ofício do Secretário Adjunto da Segurança Pública, Sr. 
José Antônio de Moraes, em resposta à solicitação da Comissão 
referente ao Requerimento n° 2.829/2001 ; ofício do Movimento 
Nacional de Direitos Humanos relativo à indicação de nomes para 
receber o Prêmio Nacional de Direitos Humanos; carta da Sra. 
Elizabeth Gonçalves Souza solicitando providências da Comissão; 
carta dos detentos Márcio Ferreira de Souza, de Janaúba, Antônio 
Sérgio Souto Bernardo e Elizeu Gonçalves de Almeida, ambos de 
Peçanha, em que solicitam providências da Comissão; ofício da Sra. 
Maria do Carmo Porto Oliveira, Assessora Especial do Ministro da 
Justiça, em que acusa e agradece correspondência referente ao 
Requerimento n° 2.617/2001 , de autoria do Presidente da Comissão; 
ofício do Secretário de Estado da Casa Civil , José Pedro Rodrigues de 
Oliveira, referente ao Requerimento n° 2 .970/2001 , que trata de 
estudo sobre o plano de carreira da Polícia Civil ; ofício do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, solicitando audiência pública para examinar a 
situação da Cadeia Pública de Montes Claros; ofícios do Coordenador 
da Coordenadoria das Promotorias de Justiça Especializadas na 
Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude de Minas Gerais em 
que trata das providências referentes aos Requerimentos no 2.863 e 
2.867/2001 , da Comissão; ofício da Secretária de Justiça e Direitos 
Humanos referente aos Requerimentos n° 2 .975 e 2 .976/2001 ; ofício 
do Sr. Luís Márcio Araújo Ramos, Secretário Adjunto de Estado da 
Saúde, referente ao Requerimento no 2.561 /2001 , que trata do caso 
do Sr. José Vicente, da Santa Casa de Misericórdia do Município de 
Lima Duarte; ofício do Superintendente da ANATEL, referente ao 
Requerimento no 2.868/2001 , sobre a interdição da Rádio Comunitária 
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Constelação; ofícios do Comandante-Geral da PMMG, em resposta 
a requerimento da Comissão referente ao caso do Capitão PM 
reformado Marcos Flávio de Castro Vale; e em resposta aos 
Requerimentos n°s 2.057 e 2.247/2001 (referente a Felipe Aguiar de 
Oliveira, agredido por policiais no Axé Líder) ; ofício do Chefe do 
Gabinete do Comando-Geral , Major PM Luís Carlos Dias Martins, em 
que esclarece que a Fazenda Morro Alto 11 , localizada no Município de 
lbiá, foi desocupada em agosto de 2001 , pacificamente, sem 
requisição de força policial ; ofício do Secretário do Ministro da 
Educação em que encaminha cópia à Deputada Elbe Brandão da 
relação de beneficiários do Programa Bolsa-Escola do Município de 
Guaraciama; ofício do Desembargador Gudesteu Biber, Presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em referência ao Requerimento 
no 2.767/2001 , em favor do Sr. Edvaldo dos Santos Gomes; cartas dos 
detentos Geraldo Aparecido Lemes, de Peçanha; e Antônio Carlos 
Povilho Souza, de Muriaé; convite do Fórum Mineiro de Saúde Mental 
para o Seminário "A Conquista do Trabalho: Um Projeto 
Antimanicomial" nos dias 1 o e 2 de março do corrente; exemplar da 
revista "Juízo", encaminhada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da 
Comarca de Conselheiro Lafaiete; Relatório Anual de Atividades da 
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais - ACADEPOL-2001 , da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública; ofício do Secretário 
Particular do Governador referente ao relatório da visita da Comissão 
à Cadeia Pública de Montes Claros; ofício da Secretária de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos em resposta ao Requerimento de n° 
2.646/2001 , referente a denúncia do detento Cláudio Batista Rosa, da 
Colônia Penal de Sebastião Satiro, de Patos de Minas; ofícios do 
Secretário de Estado da Segurança Pública referentes aos 
Requerimentos n°s 3.003/2001 , que trata do caso do Sr. José do 
Carmo Alves, de Divinópolis; e 2.966/2001 , da Sra. Rita da Cruz 
Santos. do Município de Curral de Dentro, pertencente à Comarca de 
Pedra Azul ; ofício da Secretária Executiva do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente em que convida o Presidente da 
Comissão para participar de reunião desse Conselho, dia 20 do 
corrente, às 14h30min, com a finalidade de se apurarem fatos 
relacionados com denúncias encaminhadas pelo Conselho Tutelar de 
Araxá que envolvem promotores da área da infância e da juventude. 
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Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos no 3.007 e 
3.024/2001. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento 
Rodrigues em que solicita seja ouvido na Comissão o Cabo PM 
Marcos Roberto Nunes, para prestar esclarecimentos sobre 
arbitrariedades praticadas contra sua pessoa; Dalmo Ribeiro Silva em 
que solicita seja realizada audiência pública no Município de Monte 
Sião, para se debaterem ações de segurança pública programadas e 
a serem aplicadas na região sul-mineira, especialmente na divisa com 
São Paulo; Edson Rezende em que solicita seja realizada audiência 
pública, para se debater a questão dos atentados praticados contra os 
Promotores e o Juiz da Comarca de Ribeirão das Neves. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2002. 
Edson Rezende, Presidente- Elbe Brandão- Luiz Tadeu Leite. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.453/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto de lei em tela 
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Araçuaí o 
imóvel que especifica. 

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto recebeu parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou-lhe o 
Substitutivo no 1 e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da 
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VIl , "d", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem por escopo autorizar o Poder 
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Executivo a doar imóvel ao Município de Araçuaí. Já o substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça colocou como 
doadora a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE -, à qual o bem está vinculado. 

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei 
Federal no 4.320, de 17/13/64, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos mumc1p1os e do Distrito Federal , 
especificamente no § 2° de seu art. 1 05, ao estabelecer que a 
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do 
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização. 

A par do interesse coletivo de que se reveste a medida, há de se 
notar, ainda, que ela não acarretará nenhum ônus para o Estado. 
Representa, a bem da verdade, uma redução do ativo permanente da 
Fazenda, o que será amplamente compensado pelo atendimento ao 
interesse público. 

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

1.453/2001 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2002 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo -

Rogério Correia- Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.562/2001 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em exame 
proíbe a discriminação dos portadores do HIV ou das pessoas com 
AIDS e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 31 /5/2001 , foi a proposição 
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e apresentou-
lhe as Emendas n°s 1 a 4. Vem agora o projeto a esta Comissão para 
receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A propos1çao em epígrafe visa coibir qualquer forma de 

discriminação contra os portadores do vírus HIV e contra as pessoas 
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com AIDS, no âmbito dos órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta no Estado. 

Fundamenta-se o projeto no art. 3° da Constituição Federal, que 
declara ser um dos objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação". 

No § 1 o do art. 25, nossa Carta Magna reserva aos Estados as 
competências que não lhes sejam por ela vedadas, e, como não 
existe no texto constitucional nenhuma proibição relativa à matéria em 
exame, verifica-se que o projeto não fere dispositivo constitucional. 

Apesar das garantias estabelecidas na Constituição, 
comportamentos discriminatórios ainda ocorrem, de forma explícita ou 
não, em diversos setores da sociedade brasileira. 

Considerando que o vírus da AIDS não é transmitido pelo contato 
cotidiano e profissional e que as medidas para o controle da síndrome 
são a correta informação e os procedimentos preventivos pertinentes, 
cabe ao legislador estabelecer normas para coibir violações aos 
direitos dos portadores do vírus no âmbito da administração direta e 
indireta do Estado. Impedir o ingresso dos soropositivos em cargo 
público em razão de sua condição ou obrigá-los a informar sobre sua 
situação a funcionários hierarquicamente superiores são infrações que 
devem ser combatidas. Além disso, o fato de ser portador do HIV não 
significa não ser apto para o trabalho. Apesar de não haver cura para 
a doença, existe tratamento adequado, que proporciona aos 
portadores que fazem uso de medicamentos controlados uma boa 
qualidade de vida. 

Convém ressaltar a Portadoria lnterministerial no 869, de 1992, que 
dispõe sobre a proibição, no âmbito do serviço público federal , da 
exigência de teste para detecção do HIV. Portanto, concluímos que 
Minas Gerais deve também incluir em seu ordenamento jurídico 
normas expressas destinadas a combater a discriminação e o 
desrespeito ao portador do HIV e às pessoas com AIDS, garantindo 
os seus direitos individuais e sociais. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1 .562/2001, no 1 o turno, com as Emendas nos 1 a 4, apresentadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 
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Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo , relator- Elbe Brandão. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.752/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o projeto em tela dispõe sobre a 

colocação, no "hall" de entrada de repartições públicas, de anúncio de 
vagas para trabalho no Sistema Nacional de Empregos - SINE. 

Foi a matéria distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e 
do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. A primeira concluiu 
pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando o 
Substitutivo no 1 . A segunda opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 1 . 

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

Fundamentação 
O projeto em análise visa ampliar a divulgação dos serviços e vagas 

de emprego que o SINE oferece em todo o Estado. Esse serviço está 
disponível à população, mas somente em alguns veículos 
informativos. Com a aprovação do projeto, a população terá maiores 
oportunidades de acesso a informações quanto à disponibilidade de 
vagas e escolha de emprego. 

A listagem das vagas será afixada no "hall" de entrada de delegacias 
de polícia, hospitais, pronto-socorros, postos de saúde, escolas 
estaduais de 1 o e 2° graus, faculdades e demais órgãos públicos 
estaduais. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, 
para sanar algumas impropriedades jurídicas. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário não há óbices à 
aprovação do projeto, visto que este não requer dispêndio de recursos 
monetários. 

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

1. 752/2001 , no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Dilzon Melo -
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Rêmolo Aloise - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.755/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei no 1.755/2001 
visa autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que menciona à 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Sete 
Lagoas. 

Após o exame preliminar, proferido pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela antijuridicidade da matéria, foi o projeto 
remetido ao Plenário, que votou pela rejeição do parecer. Cabe, 
agora, a este órgão colegiado apreciá-lo quanto aos aspectos 
financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. 102, VIl , "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de dar a autorização legislativa 

para que o Poder Executivo possa fazer transferência de domínio dos 
valores do ativo permanente do Estado, exigência contida em normas 
constitucionais e de direito administrativo. Dispõem sobre a matéria o 
art. 18 da Carta mineira, o art. 17 da Lei Federal no 8 .666, de 21 /6/93, 
o art. 105, § 1°, da Lei Federal no 4 .320, de 17/3/64, e o art. 16 da Lei 
n° 9.444, de 25/11 /87. 

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários a cargo da 
apreciação deste órgão técnico, devemos ponderar que a proposta 
contida no projeto de lei não ocasiona aumento de despesa nem 
incremento de receita nas contas públicas, não causando, portanto, 
impacto na lei orçamentária. Embora a medida contida no projeto de 
lei , se efetivada, represente uma autorização para reduzir o ativo 
permanente do balanço patrimonial do Estado, não encontramos óbice 
financeiro e orçamentário para que prospere nesta Casa. 

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

1. 755/2001 no 1 o turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator- Rogério Correia -

Dilzon Melo - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.766/2001 
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De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei n° 
1.766/2001 visa a alterar a Lei n° 13.438, de 30/12/99, que dispõe 
sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos por serviços 
extrajudiciais, institui o selo de fiscalização e dá outras providências. 

Preliminarmente, foi a matéria distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentou. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VIl , "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela objetiva alterar a alínea "a" do número 2 da 

Tabela I, constante no Anexo 11 da Lei n° 13.438, de 30/12/99, que 
dispõe sobre contagem , cobrança e pagamento de emolumentos por 
serviços extrajudiciais. 

Ocorre que, na publicação da referida lei , verificou-se erro material 
no que tange ao valor da taxa referente à escritura pública sem valor 
patrimonial que os notários e registradores devem recolher ao 
Tesouro Estadual: enquanto no Parecer de Redação Final do Projeto 
de Lei n° 90/99, que deu origem à citada lei , publicado no Diário do 
Legislativo de 14/12/99, o valor da referida taxa é de R$3,40 na 
publicação da lei foi alterado para R$ 13,40. 

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, 
apresentou o Substitutivo no 1, pelo qual promoveu as modificações 
que achou pertinente. Por meio desse substitutivo, a referida 
Comissão propôs a redução em R$1,00 dos valores a serem cobrados 
do usuário e daqueles a serem recolhidos aos cofres públicos. 

Contudo, entendemos que persiste a ilegalidade, uma vez que ainda 
existe erro material, o qual não pode continuar, pois compromete a 
legitimidade da cobrança da referida taxa por parte do Estado, 
considerando que o valor publicado na lei não foi o aprovado por esta 
Casa. 

Sob o aspecto financeiro-orçamentário inexiste repercussão para o 
erário público, pois o objetivo da proposição se resume simplesmente 
à correção do mencionado erro, fazendo justiça sobretudo para a 
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população de baixa renda que necessita desse serviço. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.766/2001, no 1° turno, na forma original , e pela rejeição do 
Substitutivo n° 1 , apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo -

Rogério Correira- Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 462/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei sob comento 
objetiva autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel pertencente ao 
DER-MG com imóvel do Município de Conselheiro Lafaiete. 

Aprovado o projeto no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, cabe 
agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria no 2° turno, nos 
termos do art. 102, Vil , "d", do Regimento Interno. 

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

Fundamentação 
Conforme já manifestado por esta Comissão no 1° turno, o projeto 

de lei em análise não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação. 

A autorização legislativa sob comento vem atender ao disposto no 
art . 18 da Constituição Estadual e na Lei Federal no 8.666, de 21 /6/96, 
que regulamenta o art. 37, XXI , da Carta da República e estabelece 
normas gerais sobre licitação e contratos da administração pública. 

Atende, também, aos preceitos da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, 
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
municípios e do Distrito Federal e , especificamente, do § 2° do seu 
art.1 05, ao estabelecer que a movimentação do ativo permanente do 
Tesouro, por meio de venda ou doação, far-se-á somente com 
autorização explícita do Legislativo, dada em lei especial ou na lei 
orçamentária, quando couber. 

Formulada em obediência aos preceitos legais que versam sobre a 

L....-----0---____,J 



30.1 
transferência de domínio de bens públicos, a matéria em questão 
não representa despesas para os cofres públicos nem acarreta 
repercussão na lei orçamentária, embora haja diminuição do ativo 
imobilizado do Tesouro. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

462/99 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Dilzon Melo -

lvair Nogueira - Rêmolo Aloise. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI N° 462/99 
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -

DER-MG - a permutar imóvel com o Município de Conselheiro 
Lafaiete. 

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 permutar com o Município de Conselheiro 
Lafaiete o imóvel com área de 5.040m2 (cinco mil e quarenta metros 
quadrados) composto pelos lotes nos 14 a 27 da quadra 26, situado na 
Avenida Professor Manoel Martins, em Conselheiro Lafaiete, 
registrado sob o no 26.261 , no livro 3-Q, a fls . 67, pelo imóvel situado 
na rodovia BR- 040, Km 262, sentido Brasília - Rio de Janeiro, 
medindo 10.080m2 (dez mil e oitenta metros quadrados). 

Art . 2° - A permuta se realizará após a avaliação dos imóveis, cujos 
valores devem ser iguais. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário . 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.570/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela tem o 

objetivo de isentar os beneficiários de terras em programas de reforma 
agrária e de assentamentos rurais do pagamento de emolumentos, na 
forma que especifica. 

Aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. a matéria retoma a esta 
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Comissão para receber parecer de 2° turno, cabendo-nos, ainda, 
elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 1 .570/2001 representa o reconhecimento, pela 

Assembléia , da necessidade de se promover o fortalecimento da 
agricultura familiar, responsável pela grande maioria do pessoal 
ocupado na agricultura brasileira. Pretende-se, por meio de sua 
aprovação, eximir o pequeno agricultor de despesas que oneram sua 
produção no momento em que este inicia suas atividades e em que 
necessita. portanto, de maior capacidade de investimento e apoio. 

O projeto procura isentar os beneficiários de programas de reforma 
agrária, assentamento rural e regularização de terras devolutas do 
pagamento dos emolumentos referentes ao registro da transmissão do 
bem imóvel em cartório e das taxas de medição, demarcação e 
elaboração de planta e memorial descritivo. 

Como já examinado no 1° turno. a isenção do pagamento de 
emolumentos cartoriais é respaldada pela legislação federal e não 
provocará impactos sobre o orçamento do Estado, uma vez que seus 
custos serão absorvidos pelos cartórios de registro de imóveis, 
geridos por particulares. 

Já as taxas de medição, demarcação e elaboração de plantas e 
memorial descritivo só serão devidas ao Estado nos casos em que o 
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais executar os serviços. 
Segundo cálculos elaborados pela entidade, a isenção provocaria um 
impacto de apenas R$5.000,00 (cinco mil reais). o que não afeta as 
metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

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

1.570/2001 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia. relator - Dilzon Melo -

lvair Nogueira - Rêmolo Aloise. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.570/2001 

Dispõe sobre a isenção do pagamento de emolumentos a 
beneficiários de terras rurais na forma que especifica. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - São isentos do pagamento dos emolumentos relativos ao 

registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais e aos 
serviços de medição, demarcação, elaboração de planta e memorial 
descritivo os beneficiários de terras em programas de reforma agrária 
e de assentamento promovidos por órgãos e entidades da União e do 
Estado de Minas Gerais e nos termos do § 3° do art. 247 da 
Constituição Estadual. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PREISENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 26/2/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
América Buti , ocorrido em 21 /2/2002, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Geraldo Rezende, notificando o falecimento do Sr. 
José Batista Coury, ocorrido em 22/212002 , em ltuiutaba. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves (3) , notificando o falecimento da 
Sra. Heloísa Carvalho de Andrade Pinto Gonçalves, ocorrido em 
15/2/2002, em Pedro Leopoldo; do Sr. Ivo Barbosa, ocorrido em 
11 /2/2002, em Pedro Leopoldo; e da Sra. Maria Aparecida Lopes 
Pietra. ocorrido em 9/2/2002, em Pedro Leopoldo. (-Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Anísio 
Alves de Bessa, ocorrido em 17/2/2002, em Formiga. (-Ciente. Oficie-
se.) 
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