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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1° DE MAIO DE 2002 

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

1.887/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Amilcar 

Martins, pretende declarar de utilidade pública a Associação das 
Amigas da Santa Casa- AAMISC -, localizada no Município de Campo 
Belo. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda no 1. 

Dando continuidade à tramitação, cabe agora a este colegiado 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada Associação possui por objetivo colaborar com a Santa Casa 

de Misericórdia de Campo Belo, visando ao bem-estar dos seus 
pacientes. Para a consecução dos seus objetivos, propõe-se conhecer 
os problemas da instituição e buscar alternativas para solucioná-los, 
integrar-se com órgãos e entidades que trabalham com qualificação 
profissional e geração de emprego, buscar alternativas para a garantia 
dos direitos humanos, incentivar o aleitamento materno e o combate a 
doenças, promover palestras sobre higiene e saúde. 

Por trabalhar para suprir as necessidades de todo um segmento, 
torna-se a entidade merecedora do título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 1.887/2001 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.959/2002 



Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

2 

O Deputado Bené Guedes, por meio do Projeto de Lei no 
1.959/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Liga 
Esportiva Leopoldinense - LEL -, com sede no Município de 
Leopoldina. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, apresentando-lhe a Emenda no 1, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Liga Esportiva Leopoldinense - LEL - tem como objetivo difundir, 

aperfeiçoar e disciplinar a prática do desporto amador, realizando 
anualmente campeonatos; promover ou permitir a realização de 
certames entre seus filiados e clubes de outros municípios; cumprir e 
fazer com que sejam cumpridas pelos seus filiados e dirigentes as leis 
desportivas vigentes; supervisionar, dirigir, fiscalizar e controlar a 
realização de jogos; organizar a representação municipal dos 
desportos; manter fichários completos de inscrição e registro dos 
atletas dos clubes filiados, com o intuito de registrá-los na Federação 
Mineira de Futebol. 

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora 
do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.959/2002 com a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2002. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.031/2002 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O Projeto de Lei no 2.031/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Grupo Folclórico 
Marujada de Nossa Senhora do Rosário do Serro - Marujada do Serro, 
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com sede nesse município. 

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

Fundamentação 
O Grupo Folclórico Marujada de Nossa Senhora do Rosário do Serro 

possui como objetivo praticar e difundir os cultos afro-brasileiros, 
preservando as tradições folclóricas africanas transplantadas para a 
nossa Pátria; divulgar a cultura e o esporte através de palestras e 
programas com crianças e jovens, incentivando-os à participação em 
jogos, esportes, recreação e danças; proteger o meio ambiente com 
campanhas educativas; combater a fome e a pobreza; proteger a 
saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice; integrar os 
seus beneficiários no mercado de trabalho; habilitar e reabilitar 
pessoas portadoras de deficiência. 

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 

2.031/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de abril de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.033/2002 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O Projeto de Lei no 2.033/2002, do Deputado João Leite, pretende 
seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Escolar 
de Pais da Região Nordeste, com sede no Município de Divinópolis. 

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

Fundamentação 
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A Associação Comunitária Escolar de Pais da Região Nordeste tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos 
de idade, em seus aspectos físico, psicológico e social, 
complementando a ação da família e da coletividade. Para 
consecução de seu objetivo, propõe-se a representar a comunidade 
escolar junto aos Governos Federal, Estadual e Municipal, como 
também às demais entidades; criar mecanismo para propiciar a 
educação infantil em creches e pré-escolas da região; apoiar as 
iniciativas dos pais com vistas à promoção de seus filhos, buscando 
sua socialização; propiciar às crianças seu direito fundamental à 
primeira etapa da educação básica. Diante da carência da região, a 
Associação criou o Núcleo Educacional Sonho de Criança, que, em 
parceria com os pais, buscará solucionar as necessidades 
emergenciais da comunidade. 

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

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

2.033/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de abril de 2002. 
João Pinto Ribeiro, relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.954/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em 

análise requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado ofício ao Presidente do Conselho de Política Ambiental -
COPAM - solicitando-lhe informações sobre o processo de 
licenciamento ambiental da Empresa de Águas São Lourenço, além 
do tipo de estudo e respectivo Relatório de Impacto Ambiental relativo 
à ampliação de suas instalações. 

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 
Impacto ambiental compreende qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 
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direta ou indiretamente, afetam a qualidade dos recursos ambientais, 
o bem-estar da população, enfim, todo um ecossistema. 

A construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de 
estabelecimento cujas atividades se valem de recursos ambientais e 
são consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou, de algum 
modo, capazes de causar degradação ambiental, dependerão de 
prévio licenciamento do órgão estadual competente. 

É o Conselho de Política Ambiental - COPAM -, em nosso Estado, 
que dispõe sobre a proteção, a conservação e a melhoria do meio 
ambiente, sendo responsável pela concessão do licenciamento de 
fontes poluidoras instituído pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente. 

A matéria em exame trata da ampliação das instalações da Empresa 
de Águas São Lourenço, e, conforme dispõe a Lei Federal no 9.433, 
de 8/1/97, a água constitui um bem de domínio público dotado de 
valor econômico, sendo necessária a outorga de autorização para que 
ela possa ser explorada. 

Dessa forma, entendemos que as questões formuladas na 
proposição se mostram de importância para que este parlamento 
possa verificar se as exigências impostas pelas autoridades 
ambientais estão sendo cumpridas. 

Conforme dissemos anteriormente, é da competência do COPAM a 
concessão de licenciamento, de forma que será necessário 
apresentarmos emenda à proposição para dar-lhe o direcionamento 
correto. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.954/2001 com a Emenda n° 1, a seguir redigida. 
EMENDA N° 1 

Substitua-se a expressão "Diretor-Geral do Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas - FEAM -, Engenheiro lvon Borges Martins" pela 
expressão "Presidente do Conselho de Política Ambiental- COPAM". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator- Olinto Godinho - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.008/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 
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A proposição em tela é de autoria do Deputado Alberto Bejani e 

tem por fim requerer à Presidência da Casa o encaminhamento de 
ofício ao Secretário de Estado da Fazenda, solicitando-lhe o 
fornecimento das seguintes informações: o montante de valores 
arrecadados devido a multas por infrações de trânsito nas rodovias 
mineiras; as obras de recuperação de estradas estaduais realizadas 
em 2001; o montante gasto na recuperação dessas rodovias. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 15/12/2001 e 
a seguir encaminhada a este órgão a fim de receber parecer, de 
conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O requerimento em análise contém matéria cuja iniciativa encontra 

amparo no art. 54, § 3°, da Carta Magna do Estado, segundo o qual "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 mandamento constitucional deflui da prerrogativa deste Poder de 
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, e um dos 
instrumentos de que se vale para desincumbir-se dessa competência 
é o encaminhamento do pedido de informações, o chamado controle 
direto exercido pela Assembléia Legislativa sem o auxílio do Tribunal 
de Contas. 

Do ponto de vista do mérito, a apresentação do requerimento é 
justificada pelo autor, ao levar em consideração que é dever do 
parlamentar "proteger os motoristas que trafegam pelas rodovias 
estaduais e, além disso, fiscalizar o que se faz com o orçamento que é 
aprovado por esta Casa Legislativa", argumentação essa que se nos 
afigura de todo pertinente, pois a defesa do interesse público constitui 
objetivo principal atribuído a esse agente político. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.008/2001 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
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Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.029/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas requer à 
Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao 
Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -
DER-MG - solicitando o envio a essa Comissão dos editais de 
licitação TP-61/2001 a TP-67/2001, oriundos do convênio realizado 
entre o Estado e a União, para elaboração de projetos de engenharia 
em rodovias federais no Estado de Minas Gerais. 

Após a sua publicação, foi a matéria encaminhada à Mesa da 
Assembléia para exarar o seu parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Por intermédio do requerimento, a Comissão de Transporte, 

Comunicação e Obras Públicas solicita o envio dos processos 
licitatórios TP-61/2001 a TP-67/2001, que trataram dos projetos de 
engenharia em rodovias federais em nosso Estado. Entendemos ser 
importante conhecê-los, para que se possa avaliar a sua 
conformidade com os princípios que conformam o instrumento 
licitatório, pois a administração pública, pelo fato de gerir bens 
coletivos, não goza da liberdade de contratar, tal como as empresas 
privadas, devendo submeter-se a certas condições legais, com vistas 
a evitar a escolha subjetiva dos seus parceiros. 

A licitação, é importante conceituá-la, "destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a administração e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos", conforme dispõe o art. 3° da Lei Federal n° 8.666, de 
21/6/93. 

Sendo assim, este parlamento, exercendo o poder fiscalizador de 
que é constitucionalmente incumbido deve verificar em que termos foi 
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efetuada a licitação citada. 

Mesmo concordando com a essência da proposição, apresentamos-
lhe emenda, visto que os pedidos de informação devem ser dirigidos 
aos órgãos, sem a necessidade de citar nominalmente seus 
representantes. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.029/2001 com a Emenda no 1, a seguir redigida. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se da proposição o seguinte: 
"Dr. Maurício Guedes,". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.046/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Por via da proposição em exame, o Deputado lrani Barbosa requer 
ao Presidente da Casa seja enviado ofício ao Secretário de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral, ao Presidente da Fundação João 
Pinheiro e ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de 
Rodagem - DER-MG - solicitando-lhes informações sobre os estudos 
sabidamente realizados e que comprovaram a necessidade do 
reajuste tarifário do transporte coletivo da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, concedido pela Assembléia Metropolitana da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL - em dezembro de 2001. 

O requerimento foi publicado em 22/12/2001 e a seguir 
encaminhado a este órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos 
termos do disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O autor do requerimento fundamenta a sua apresentação invocando 

a regra contida no art. 19 da Lei Complementar no 26/93, que dispõe 
sobre normas gerais relativas ao planejamento e à execução de 
funções públicas de interesse comum, a cargo da Região 
Metropolitana, e sobre as atribuições, a organização e o 
funcionamento da AMBEL, com a redação que lhe foi dada pela Lei 
Complementar no 43/96, que assim dispõe: 



9 
"Art. 19 - O assessoramento para o planejamento, a organização, a 

coordenação e o controle das atividades a cargo do Estado relativas 
às funções públicas de interesse comum da região metropolitana será 
prestado pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral e da Fundação João Pinheiro". 

Visto que o assunto diz respeito ao poder estadual, a iniciativa da 
proposição a ele pertinente encontra amparo também em outros 
dispositivos da Constituição mineira, haja vista o § 2° do art. 54, que 
assim dispõe: 

"§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de 
Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação 
falsa importam crime de responsabilidade". 

Vale salientar que as informações solicitadas se nos afiguram 
imprescindíveis ao pleno exercício, a cargo dos membros do 
Legislativo, de controle e acompanhamento de prestação de serviço 
público por empresas concessionárias, especialmente no tocante à 
fixação de tarifas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.046/2001, na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator- Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.151/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho, a propos1çao em 
análise postula a inserção, nos anais da Assembléia, do artigo 
intitulado "A PUC e a filantropia", assinado pelo Padre Geraldo Magela 
Teixeira e publicado no jornal "Estado de Minas", na edição de 
18/2/2002. 

O requerimento foi publicado em 2/3/2002 e vem agora à Mesa para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial 

especialmente relevante para o Estado nos anais da Assembléia 
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Legislativa é prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno 
e sujeita-se a parecer, nos termos do art. 234, do Regimento Interno. 

De acordo com a interpretação do texto regimental, entendemos que 
a matéria a ser transcrita deve exprimir uma manifestação política ou 
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de 
Minas Gerais. 

A referida matéria, de lavra do reitor da Universidade Católica de 
Minas Gerais, é uma contundente defesa em favor dessa entidade 
educacional, em face de recente questionamento sobre a 
possibilidade de se cassar o seu certificado de filantropia, o que 
poderia ocasionar a suspensão da imunidade outorgada pela 
Constituição à sua mantenedora, a saber, a Sociedade Mineira de 
Cultura. 

Esclarece o autor da proposição que a polêmica surgiu a partir de 
denúncia feita pela imprensa sobre supostas irregularidades na 
compra de um apartamento - autorizada pelo Conselho Universitário -
para patrimônio da PUC Minas e usufruto de Dom Serafim Fernandes 
de Araújo, "num gesto de reconhecimento e gratidão ao fundador e 
ex-Reitor da renomada Universidade". Tal fato - continua o 
parlamentar - causa-lhe espanto e indignação, pois arranha a imagem 
daquela escola e, por extensão, questiona a idoneidade do referido 
prelado. 

A respeito de todo o assunto, este relator tem o entendimento, "data 
venia", de que a inserção do artigo nos registros oficiais desta Casa 
não é apropriada, porquanto o assunto de que ele trata diz respeito a 
indagação sobre a compra de certo imóvel, formulada pela imprensa, 
indagação essa, a nosso ver, legítima, tendo em vista o seu papel e a 
liberdade constitucional de que goza. Além disso, há de se levar em 
conta o fato de que tal transação foi considerada plenamente legal 
pelo Poder Judiciário, em instância última. 

Como bem se vê, a matéria não exprime manifestações política nem 
cultural para os interesse de Minas Gerais, pelo que não deve figurar 
nos anais desta Casa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n° 

3.151/2002. 
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Olinto Godinho - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. · 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 350a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 30/4/2002 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

12 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei 
Complementar no 52/2002 - Projetos de Lei n°s 2.125 a 2.135/2002 -
Requerimentos n°S 3.309 a 3.325/2002 - Requerimentos dos 
Deputados Agostinho Silveira, Sávio Souza Cruz e Eduardo Brandão -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Saúde e dos 
Deputados Marcelo Gonçalves, Sávio Souza Cruz e Wanderley Ávila 
(2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Viana, Gil 
Pereira e Luiz Tadeu Leite - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: 
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da 
Presidência Leitura de Comunicações Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Agostinho Silveira e 
Sávio Souza Cruz; deferimento - Votação de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Eduardo Brandão e Alberto Bejani; 
aprovação - Requerimentos n°s 3.071, 3.073 e 3.1 03/2002; aprovação 
- Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac 
Pinto - Cabo Morais - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Gil Pereira -
Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Rêmolo Aloise - Rogério Correia 
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 



13 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h15min, a lista 
de comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do 
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Doutor Viana, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

- A Deputada Maria Olívia, 1 a-secretária "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário do Planejamento, 

prestando informações a respeito do Requerimento no 3.070/2002, da 
Deputada Elbe Brandão. 

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do 
Fundo Nacional de Assistência Social (2), comunicando a 
transferência de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social 
e encaminhando cópias de planilhas referentes à transferência de 
recursos para os Fundos Municipais de Assistência Social. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência 
Gutierrez da CEF, informando sobre alterações em prazos de vigência 
de contratos firmados entre o Ministério do Esporte e a Secretaria de 
Esportes.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Maria Elza da Silva, Diretora de Ações de Assistência 
Educacional do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE -, comunicando que, em virtude do não-cumprimento da 
legislação pertinente pela Secretaria da Saúde, será suspensa, a 
partir de maio próximo, a transferência de recursos financeiros para o 
Estado no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar -
CAE. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Anderson Lima Vieira, Presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Águas Formosas, solicitando a intercessão 
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desta Casa a fim de evitar que haja invasão de terras por parte do 
MST na região.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Paulo Ribeiro Ferraz, solicitando lhe seja enviada a lista de 
votação nominal do projeto de lei que resultou na Lei no 14.136, de 
28/12/2001, que criou a taxa de licenciamento de veículos. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 52/2002 
Institui a Região Metropolitana de Curvelo, dispõe sobre sua 

organização e suas 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 Curvelo 
Art. 1 o - Fica instituída a Região Metropolitana de Curvelo, integrada 

pelos Municípios de Curvelo, lnimutaba, Corinto, Morro da Garça, 
Felixlândia, Augusto de Lima, Buenópolis, Santo Hipólito, Presidente 
Juscelino e Monjolos. 

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

Capítulo 11 
Da Região Metropolitana de Curvelo 

Seção I 
Das Funções Públicas de Interesse Comum 

Art. 2° - No planejamento, na organização e na execução das 
funções públicas de interesse comum, as ações dos órgãos de gestão 
da região metropolitana de Curvelo 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, 
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tráfego e infra-estrutura de 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 conflito e sem prejuízo à 
proteção do meio ambiente; 

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

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 a indústria 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 razão das 

necessidades metropolitanas; 
b) a integração e o uso de maneira técnica e racional dos recursos 

hídricos, com vistas à agricultura irrigada; 
VIl - na cartografia e nas 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 dos 
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; 
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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 emprego; 
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 Curvelo, com a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte e as demais regiões 
metropolitanas do Estado 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, dos 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) à ampliação dos cursos regulares ou técnicos voltados para as 
necessidades da região; 

b} ao desenvolvimento do ensino profissionalizante de interesse dos 
três segmentos econômicos da área metropolitana; 

XIII - a definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde 
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; 

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

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que 
envolvam a 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 Curvelo compete: 
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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. 

Seçãolll 
Da Assembléia Metropolitana 

Art. 4° - À Assembléia Metropolitana da Região de Curvelo, órgão 
colegiado com poderes normativos e de gestão financeira dos 
recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Curvelo, 
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 
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 Curvelo, respeitadas as prioridades setoriais 
e espaciais explicitadas no Plano Diretor Metropolitano e em seus 
programas e projetos; 

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

Art. 5o - A Assembléia metropolitana de Curvelo é composta por: 
I - Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana 

de Curvelo; 
11 - Vereadores das Câmaras dos municípios que compõem a 

Região Metropolitana de Curvelo, na proporção de um 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 Curvelo, 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 
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respectivos municípios. 

§ 2o - 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 Curvelo é 
considerada de interesse público relevante e não será remunerada. 

Seção IV 
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

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

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

11 - buscar alternativas para financiamento de projetos e programas 
de interesse da Região Metropolitana de Curvelo; 

111 - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem 
discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana de Curvelo; 

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 
Curvelo. 

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

I - representantes dos conselhos municipais; 
li- representantes das empresas da região; 
111 - representantes das demais entidades associativas. 
Art. 8° - A Assembléia Metropolitana de Curvelo regulamentará os 

critérios para a escolha dos membros do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana de 
Curvelo, de acordo com o seu regimento interno. 

Seção V 
Do Colar Metropolitano 
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Art. go - Os munlc1p1os do entorno da Região Metropolitana de 

Curvelo 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 de Curvelo, assegurada a 
participação do município diretamente envolvido no processo de 
decisão. 

Capítulo 111 
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Curvelo 

Art. 11 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano 
de Curvelo - FDMC -, 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 
desenvolvimento auto-sustentável da região. 

Art. 12- São recursos do FDMC: 
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 Curvelo; 

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 FDMC, 

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

Parágrafo único - É vedado ao FDMC realizar operação de crédito, 
nos termos do art. 35 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de 
maio de 2000. 



21 
Art. 14 - O FDMC, 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 FDMC: 

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 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 financeiros ou repassados pelo 
FDMC será comprovada na forma definida em regulamento pela 
Assembléia Metropolitana. 

Art. 17 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FDMC 
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 FDMC, no que couber, as normas da Lei 
Complementar no 27, 1"8 janeiro de 1993. 

Art. 19 - as despesas do FDMC correrão à conta de dotação 
orçamentária própria. 

Capítulo IV 
Das Disposições Gerais 

Art. 20 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana de 
Curvelo as regras contidas nos arts. 1 o a 6° da Lei Complementar no 
26, de 14 de janeiro de 1993. 

Art. 21 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de abril de 2002. 
Sávio Souza Cruz 
Justificação: O projeto tem por objetivo instituir a Região 
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Metropolitana de Curvelo, em conformidade com os arts. 41 e 
seguintes da Constituição Estadual e a Lei Complementar no 26, de 
14/1/93. A Região Metropolitana de Curvelo tem 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 setoriais 
dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo 
complexo geoeconômico e social" (art. 41, 11, Constituição Estadual). 
Curvelo, por ser uma cidade em desenvolvimento, e os demais 
municípios da região necessitam dessa alavanca 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 os nobres parlamentares apóiem a proposta 
e que emendas sejam apresentadas para o seu melhor 
aproveitamento. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos 
Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.125/2002 
Dá a denominação de Caminhos da Fé do Triângulo Mineiro ao 

trecho percorrido pelos romeiros em direção à Igreja de Nossa 
Senhora d'Abadia, localizada na cidade de Romaria. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica denominado "Caminhos da Fé do Triângulo Mineiro o 

trecho percorrido pelos romeiros em direção à Igreja de Nossa 
Senhora d'Abadia, localizada na cidade de Romaria. 

Art. 2° - Integram o trecho a que se refere o artigo anterior: 
I- Os 95 km da BR-365 e os 6 km da MG-190 que ligam Uberlândia 

a Romaria; 
li- os 134 km da BR-365 que ligam Patos de Minas a Romaria; 
111- os 43 km da MG-427 e os 74 km da MG-190 que ligam Uberaba 

a Romaria; 
IV- os 61 km da MG-190 que ligam Sacramento a Romaria; 
V - os 34 km da MG-414 que ligam Araguari a Romaria; 
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VI - os 22 km da BR-352 e os 53 km da MG-190 que ligam 

Coromandel a Romaria; 
VIl - os 59 km da MG-223 que ligam Cascalho Rico a Romaria; 
VIII -os 103 km da BR-452 que ligam Araxá a Romaria. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2002. 
Anderson Adauto 
Justificação: No período compreendido entre os dias 1 o a 15 do mês 

de agosto de cada ano, a cidade de Romaria recebe um contingente 
de cerca de 200 mil pessoas, conforme a estimativa das autoridades 
locais. São romeiros que saem dos municípios vizinhos e percorrem, a 
pé, até 150 km para visitar o templo consagrado ao culto à Nossa 
Senhora d'Abadia. 

Esse expressivo contingente humano percorre essas distâncias sem 
nenhuma condição de segurança, assistência médica ou alimentação. 
Por esse motivo, é necessário reconhecer a existência do mencionado 
trecho, a fim de evitar acidentes nas estradas que ficam repletas de 
romeiros. 

O objetivo do projeto de lei que ora submeto à análise de V. Exas. é, 
a exemplo do acontecido no Caminho de Santiago de Compostela, na 
Espanha; em Lourdes, na França; e na Cova da Íria, em Fátima, 
Portugal, tornar o trecho reconhecido como de real interesse turístico, 
atraindo para a região milhares de peregrinos. 

Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento desse trecho, legal e 
oficialmente, pelo poder público estadual contribuirá, 
indubitavelmente, para chamar a atenção sobre ele, despertando as 
autoridades municipais e os empresários da região para as reais 
possibilidades de retorno financeiro por meio dos serviços de infra-
estrutura que lá serão instalados. 

Por outro lado, o Estado de Minas Gerais se notabilizou no Brasil, e 
também no exterior, por seu rico acervo em obras sacras. São 
inquestionáveis a religiosidade, a fé, a devoção e o sincero respeito do 
povo mineiro ao Divino e ao Sagrado, o que formou, ao longo do 
tempo, um retrato do pensamento e da conduta coletiva no que diz 
respeito à formação da família e da estrutura social deste Estado. 

A Assembléia Legislativa, que sempre refletiu os desejos e as 
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tradições culturais dos mineiros, certamente não se eximirá de seu 
dever de emprestar a sua colaboração à aprovação desse projeto de 
lei, que reconhecerá os trechos citados como Caminhos da Fé do 
Triângulo Mineiro. 

A aprovação do projeto de lei em tela possibilitará, quando da 
elaboração do orçamento do Estado, a destinação de verbas para a 
instalação de serviços de infra-estrutura para o atendimento aos 
romeiros, como distribuição de água e atendimento médico, bem 
como para a intensificação das medidas de segurança durante o 
período de maior fluxo de romeiros e, também, para a colocação de 
uma sinalização adequada. 

- 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° 2.126/2002 
Altera dispositivo da Lei n°. 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que 

consolida a legislação tributária do Estado, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O inciso Vil do art. 91 da Lei no 6.763, de 26/12/75, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 91 - ................................................ .. 
Vil -ao reconhecimento de isenção do Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, na 
aquisição de veículo por pessoa portadora de deficiência física e na 
aquisição de automóvel destinado ao emprego na categoria aluguel -
táxi.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, abril de 2002. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A legislação tributária isenta da cobrança do ICMS a 

aquisição de automóvel destinado ao emprego na categoria aluguel -
táxi. No entanto, o proprietário de veículo automotor destinado a táxi é 
obrigado a pagar uma taxa de expediente referente ao recolhimento 
dessa isenção. Atualmente, essa taxa é de 113 UFIRs, o que 
corresponde a aproximadamente R$120,00. 
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Hoje em dia, o taxista enfrenta diversas dificuldades financeiras 

relacionadas ao custo de manutenção de sua atividade. Como 
exemplo, podemos citar o freqüente aumento dos combustíveis e o 
alto custo de manutenção dos veículos, agravado pelo mau estado de 
conservação de nossas vias públicas. Ao mesmo tempo, a recessão 
econômica que assola nosso País faz diminuir a demanda pelo 
serviço de táxi, ocasionando menor entrada de recursos para esses 
profissionais. 

Além disso, parece-nos contraditório que, existindo uma legislação 
para isentar os taxistas do ICMS, tais profissionais precisem pagar 
para pedir tal isenção. 

- 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° 2.127/2002 
Altera a redação do art. 11 da Lei no 12.735, de 30 de dezembro de 

1997, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores- IPVA- e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 11 da Lei no 12.735, de 30 de dezembro de 1997, 

passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária 

credenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda, cabendo ao 
contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em três parcelas 
mensais e consecutivas. 

§ 1 o - A Secretaria da Fazenda escalonará o pagamento de acordo 
com o final da placa do veículo. 

§ 2° - Tratando-se de veículo utilizado no transporte coletivo de 
passageiros, de caráter intramunicipal, o IPVA será parcelado em até 
doze parcelas mensais e consecutivas. 

§ 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto para o 
pagamento do tributo em cota única.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 abril de 2002. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O presente projeto de lei dá nova redação ao art. 11 da 
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Lei no 12.735, de 30/12/97, que disciplina a forma de recolhimento 
do IPVA e o seu parcelamento. 

A Constituição Federal, em seu art. 30, V, estabeleceu que é 
competência do município "organizar e prestar, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial". 
Ora, nas grandes cidades brasileiras, um dos problemas que mais 
afligem a população é justamente o transporte coletivo. Busca-se, 
sempre, prestar um serviço de qualidade e com baixo custo para o 
usuário. 

O IPVA, cobrado em cota única ou em três parcelas, representa um 
alto custo (quase sempre financiado com pesados encargos) que 
incide diretamente sobre o preço do serviço do transporte coletivo, 
considerando o volume da frota destinada a esse essencial serviço, de 
natureza pública. 

A instituição e a cobrança do IPVA são de competência do Estado, e 
a distribuição do produto de sua arrecadação contempla com 50% o 
município onde esteja licenciado o veículo, sendo os outros 50% 
destinados ao Estado. 

O parcelamento proposto para o tributo que incide sobre a 
propriedade de veículos destinados ao uso no transporte coletivo de 
passageiros não trará para o erário (estadual ou municipal) nenhum 
prejuízo, pois se trata, apenas, de parcelamento do valor do tributo 
devido. Não haverá qualquer evasão de receita. No entanto, 
representará muito para o usuário, que terá a prestação de serviço 
adequado e com custo compatível, uma vez que o desembolso 
exigido do prestador do serviço, essencial e público, será diluído ao 
longo do exercício financeiro. 

Por essas razões, peço o indispensável apoio de meus nobres pares 
à aprovação do presente 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 W 2.128/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Cobrinha 

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

Capoeira Cobrinha 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 abril de 2002. 
Bené Guedes 
Justificação: A Associação de Capoeira Cobrinha Leopoldinense é 

uma sociedade civil sem finalidade lucrativa que tem por objetivo 
difundir a prática de capoeira, incentivando o desenvolvimento da 
cultura física, cívica, moral e intelectual, bem como atender, dentro do 
possível, os praticantes carentes desse esporte com alimentação e 
vestuário. 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. 

PROJETO DE LEI N° 2.129/2002 
Autoriza o Poder Executivo a isentar de tributos as categorias que 

menciona e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar de tributos as 

aquisições de veículos automotores, do tipo popular, efetuadas por 
policiais civis, policiais militares e bombeiros militares, da ativa, desde 
que para uso próprio. 

Art. 2° - A isenção de que trata o art. 1 o será deferida aos 
destinatários desta lei para aquisição de um só veículo, novo (zero-
quilômetro), de fabricação nacional. 

Art. 3° - O Poder Executivo diligenciará para a regulamentação desta 
lei em 60 dias, após a sua promulgação. 

Art. 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2002. 
lvair Nogueira 
Justificação: Os números da violência em nosso Estado apontam, 

entre outras coisas, para os atentados contra a vida de nossos 
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policiais, quer civis, quer militares. 

Infelizmente, cada vez que um desses profissionais é identificado 
pela marginalidade, em qualquer transporte coletivo, torna-se alvo da 
sanha assassina dos malfeitores. 

A finalidade deste projeto, por certo, não é distribuir carros para 
todos os policiais, mas facilitar, na medida de suas posses, a 
aquisição de veículos que os livrem, um pouco que seja, da exposição 
direta e desigual à violência dos marginais. 

Falamos sempre de carros simples, populares, para uso 
exclusivamente pessoal ou familiar. No momento em que os policiais 
estão sendo agrupados para morar, para o lazer, para a educação, 
nada mais justo do que abrir-lhes também a possibilidade de melhor 
se locomoverem. 

Para tanto, contamos com a compreensão e o apoio de nossos 
ilustres pares. 

- 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° 2.130/2002 
Dá nova denominação à Escola Estadual Almansor de Souza 

Rabelo, alterando-a para Escola Estadual José Geraldo de Melo, 
situada no Município de Arcos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual José Geraldo de 

Melo a Escola Estadual Almansor de Souza Rabelo, situada no 
Município de Arcos. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2002. 
José Braga 
Justificação: Este projeto de lei propõe seja dada a denominação de 

Escola Estadual José Geraldo de Melo à Escola Estadual AI manso r de 
Souza Rabelo. 

Trata-se de proposta que resulta de reivindicação da comunidade, 
representada no colegiado da Escola Estadual Almansor de Souza 
Rabelo, o qual, em reunião realizada no dia 22/3/2002, homologou, 
por unanimidade, a indicação do nome de Escola Estadual José 
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Geraldo de Melo para denominação da referida unidade de ensino, 
como homenagem a pessoa ilustre de raras qualidades da cidade de 
Arcos. 

José Geraldo de Melo, o popular José Cirilo, teve uma infância muito 
sofrida, mas construiu sua vida com muito trabalho e honestidade. Era 
uma pessoa de uma simplicidade contagiante. Sua inteligência, sua 
bondade, sua visão ampla da realidade mundial levava-o a lutar pelo 
bem comum e pelo progresso da humanidade. 

Por outro lado, cumpre registrar que foi Vereador na década de 50 e 
que seu maior objetivo foi a educação, tendo doado um terreno para 
construção e implantação da escola na comunidade e tendo dado 
assistência em sua construção, desde a pedra fundamental até o 
acabamento. 

- 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. 

PROJETO DE LEI N° 2.131/2002 
Dispõe sobre a comercialização de água mineral no Estado de 

Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A produção e a comercialização de água mineral no Estado 

de Minas Gerais terá seu controle de produção, de qualidade e de 
distribuição executado por uma comissão formada por técnicos da 
COPASA-MG, da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e 
dos departamentos de vigilância sanitária. 

Parágrafo único - Todas as empresas de distribuição de água 
deverão passar por períodos regulares de inspeção, que não poderão 
ser superiores a três meses, além de inspeções não programadas e 
aleatórias. 

Art. 2° - Os rótulos padronizados das embalagens, com informações 
básicas aos consumidores, serão definidos pela comissão da 
COPASA-MG e da FEAM. 

Art. 3° - Além da comercialização de copos e garrafas em 
embalagens descartáveis, é licito às estâncias hidrominerais o 
envasamento de água mineral em recipientes com capacidade de 10 e 
20 litros, retornáveis, sendo obrigatório, nestes casos, a observância 
das normas NBR14222, 14637 e 14328 da ABNT quanto a requisitos 
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Parágrafo único - O não-atendimento às especificações indicadas 
nas normas descritas no "caput" deste artigo sujeitará o infrator a: 

a) apreensão dos recipientes e advertência, na primeira violação; 
b) apreensão dos recipientes e multa de 100 (cem) UFIRs por 

garrafão fora das especificações, a partir da primeira reincidência. 
Art. 3° - Verificada a incidência em qualquer das hipóteses prevista 

no parágrafo único do artigo anterior, a vigilância sanitária procederá a 
inspeção na empresa responsável pelo envasamento da água para 
verificar o cumprimento do disposto nesta lei. 

Parágrafo único - Sem prejuízo das demais hipóteses que autorizam 
a interdição e das sanções previstas nesta lei, a autoridade 
fiscalizadora poderá determinar o fechamento da empresa pelo prazo 
máximo de 5 (cinco) dias sempre que encontrar em suas 
dependências embalagens fora das especificações desta lei. 

Art. 4°- As empresas fabricantes de garrafões e respectivas tampas 
deverão, no prazo máximo de 3 (três) meses, providenciar a 
elaboração de laudo técnico que ateste o cumprimento das exigências 
especificadas por esta lei. 

Parágrafo único - Caso o laudo ateste que os vasilhames não são 
adequados às exigências, terão os fabricantes o prazo de 30 (trinta) 
dias para proceder às modificações necessárias, a contar do fim do 
prazo de que trata o "caput" deste artigo. 

Art. 5° - Na comercialização de água mineralizada, é obrigatório 
constar do rótulo, com destaque e em letras vermelhas e não menores 
que a maior letra constante do rótulo, tratar-se de "solução salina 
artificial", bem como a origem da captação, informando se a água é de 
abastecimento, poço artesiano ou outros. 

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no "caput" deste 
artigo sujeitará o infrator a: 

a) apreensão e destruição do produto e advertência; 
b) apreensão e destruição do produto e aplicação de multa de 100 

(cem) UFIRs or lote apreendido. 
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2002. 
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Luiz Tadeu Leite 
Justificação: A produção, a comercialização e a distribuição de água 

mineral em Minas Gerais assume proporções que exigem, 
imediatamente, a intervenção do Estado, em sua função reguladora e 
preventiva, para evitar que o crescimento do setor gere situações 
desconfortáveis para a população. Há a necessidade de controle para 
garantir que o produto, que já é comum em muitas residências, não 
constitua um risco à saúde. 

Medida idêntica tem sido adotada por outros Estados diante das 
constantes noticias dos inúmeros riscos que corre o consumidor de 
água envasada em recipiente plástico. Muitos desses problemas se 
dão com os garrafões de 20 litros, visto que nenhuma norma se segue 
quanto à qualidade e limpeza de tais recipientes, o que possibilita a 
contaminação da água. 

Outro ponto importante é o fato de as águas mineralizadas não 
informarem ao consumidor, de forma clara e evidente, tratar-se de 
produto artificial e não reconhecido como alimento pela Organização 
Mundial de Saúde. Isto ocorre também com a água mineral natural. É 
necessário proteger o consumidor de água mineral e estabelecer 
normas para sua comercialização. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.132/2002 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que menciona 

ao Município de Cláudio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

patrimônio público municipal de Cláudio o terreno medindo 1.325m2 , 

localizado à Av. lgomer de Barros, registrado sob o no 8.414 do livro 3-
G do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudio. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2002. 
Sávio Souza Cruz 
Justificação: Este projeto destina-se a fazer reverter ao Município de 

Cláudio imóvel que foi doado ao Estado por esse município, com a 
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finalidade de que ali se construísse a delegacia de polícia da 
comarca. A reversão que ora se pretende justifica-se pelo fato de o 
Estado não ter cumprido essa condição, contida nas leis municipais 
que autorizaram a doação do imóvel, embora tenha sido lavrada a 
escritura pública de transmissão do imóvel. Portanto, faz-se 
necessária a implantação de medidas capazes de trazer de volta o 
imóvel para o rol de bens do município. O projeto, por sua forma 
autorizativa, não encontra óbice de natureza constitucional ou legal, 
motivo pelo qual esperamos o apoio dos 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. 

PROJETO DE LEI N° 2.133/2002 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que menciona 

ao Município de Cláudio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

patrimõnio público municipal de Cláudio o terreno medindo 1.308m2 , 

localizado à R. Itatiaia, composto pelos lotes 2, 3 e 4, matriculados 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudio sob 
os n°s 8.841, 8.842 e 8.843, respectivamente. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2002. 
Sávio Souza Cruz 
Justificação: Este projeto destina-se a fazer reverter ao Município de 

Cláudio imóvel que foi doado ao Estado por esse município, com a 
finalidade de que ali se construísse uma cadeia pública. A reversão 
que ora se pretende justifica-se pelo fato de o Estado não ter 
cumprido essa condição, contida nas leis municipais que autorizaram 
a doação do imóvel, embora tenha sido lavrada a escritura pública de 
transmissão do imóvel. Portanto, faz-se necessária a implantação de 
medidas capazes de trazer de volta o imóvel para o rol de bens do 
município. O projeto, por sua forma autorizativa, não encontra óbice 
de natureza constitucional ou legal, motivo pelo qual esperamos o 
apoio dos nobres pares desta Casa. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.134/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores do Bairro Jardirn Itália, com sede no Município de Várzea 
da Palma. 

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Jardim Itália, corn sede no 
Município de Várzea da Palma. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de abril de 2002. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 

Jardim Itália, pelo que se depreende da documentação analisada, está 
em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, sendo sua 
diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelo 
exercício de seus cargos. 

Por preencher os requisitos necessários à declaração de utilidade 
pública, solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.135/2002 
Declara de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento 

Econômico e Social de Arinos, com sede no Município de Arinos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Agência para o 

Desenvolvimento Econômico e Social de Arinos, com sede no 
Município de Arinos. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de abril de 2002. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social 

de Arinos é sociedade civil sem fins lucrativos, prestando relevantes 
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serviços sociais à comunidade carente daquela municipalidade, e 
está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, sendo 
sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas por 
seus cargos. 

A documentação analisada vem respaldar nossa iniciativa, e, por 
estarem preenchidos os requisitos necessários à declaração de 
utilidade pública, solicito aos nobres pares 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° 3.309/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a TV 
Libertas, no Município de Pouso Alegre, pelo 10° aniversário de 
criação.(- À Comissão de Transporte.) 

N° 3.310/2002, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja 
enviado ao Secretário da Segurança Pública e ao Comandante-Geral 
da PMMG pedido de informações sobre a manutenção e a aplicação 
do acordo entre a Polícia Civil e a Militar com vistas a que 
representantes de ambas estejam sempre a postos para atender a 
eventuais ocorrências envolvendo policiais.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 3.311/2002, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública e ao 
Comandante-Geral da PMMG com vistas a que se faça valer o acordo 
entre a Polícia Civil e a Militar com vistas a que representantes de 
ambas estejam sempre a postos para atender a eventuais ocorrências 
envolvendo policiais.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

No 3.312/2002, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja transcrito 
nos anais da Casa o artigo "Os Guardiões da Miséria", publicado no 
"Estado de Minas" de 25/4/2002. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 3.313/2002, do Deputado Marco Régis e outros, solicitando seja 
enviado ofício ao Presidente da República da Venezuela 
cumprimentando-o pelo restabelecimento das instituições 
democráticas nesse país. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 3.314/2002, do Deputado Marco Régis e outros, solicitando sejam 
enviados ofícios ao Presidente da República e ao Ministro das 
Relações Exteriores parabenizando o governo brasileiro pelo apoio à 



retomada da ordem constitucional e do processo democrático na 
Venezuela.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 
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N" 3.315/2002, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia, solicitando seja formulado apelo ao Secretário de 
Recursos Humanos e Administração com vistas a que preste 
informações cobre a sindicância administrativa instalada pela Portaria 
n" 158/2002. 

N" 3.316/2002, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia, solicitando seja formulado apelo ao Secretário da 
Educação com vistas a que preste informações sobre o número de 
vagas existentes e o número disponibilizado para o concurso público 
de Auxiliar de Secretaria, Nível 11, na 32 Superintendência Regional de 
Ensino. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N" 3.317/2002, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia, solicitando seja formulado apelo às autoridades 
competentes com vistas a se elevar a Faculdade de Medicina do 
Triângulo Mineiro à condição de universidade. 

N" 3.318/2002, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia, solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de 
congratulações com a Escola Federal de Engenharia de ltajubá por ter 
sido ela elevada à condição de universidade. 

N" 3.319/2002, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Educação, a fim de que designe um 
profissional para administrar o Anexo Sandra Rocha, no Município de 
Contagem. 

N" 3.320/2002, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Presidente da República, por 
haver sancionado a criação das Universidades Federais de São João 
del-Rei e de ltajubá. 

N" 3.321/2002, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Senador 
Bueno de Paiva, em Cachoeira de Minas, pelos 83 anos de sua 
criação. 

N" 3.322/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública, pedindo 
proteção policial para a Sra. Marcela Rodrigues Dias Silva. 

N" 3.323/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 



formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG, pedindo seja 
reforçado o policiamento em Santa Rita de lbitipoca. 
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N° 3.324/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte, para que a 
Regional Leste solucione o problema dos moradores do Edifício San 
Martin. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 3.325/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Delegado de Polícia e aos Promotores de Justiça 
da Comarca de Santo Antônio do Monte, pedindo providências 
relativas à agressão sofrida pela Sra. Marcela Rodrigues Dias Silva. (-
À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Agostinho Silveira, Sávio Souza Cruz e Eduardo Brandão. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Saúde e dos Deputados Marcelo Gonçalves, Sávio Souza Cruz e 
Wanderley Ávila (2). 

Oradores Inscritos 
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, 
alguns assuntos me trazem à tribuna, nesta tarde. Inicialmente, 
conforme entendimentos com o Deputado Amilcar Martins, parabenizo 
o América Futebol Clube, tradicional equipe de Minas, que está 
completando 90 anos. Cumprimentamos a sua diretoria, seus 
jogadores e seus torcedores espalhados por todo o Estado. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Muito obrigado, 
Deputado Doutor Viana. Agradeço a gentileza de sua menção. Quero 
esclarecer que compartilho os votos de cumprimentos pelos 90 anos 
do glorioso América Futebol Clube, mas tenho orgulho de ter um 
coração alvinegro batendo neste peito, com muita força. No entanto, 
somos amigos e companheiros de todos daquele time. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana - Assim como o meu coração é azul e 
branco. 

Como segundo assunto, trago à reflexão dos nobres pares uma 
relação de fraudes ocorridas contra o cidadão brasileiro. Como 
médico, tomei conhecimento de que 37% dos medicamentos que 
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circulam em nosso País não contêm corretamente o que é relatado 
em sua fórmula. Isso significa que quase 40% dos medicamentos que 
circulam em nosso País não contêm na sua fórmula o que está 
indicado ali. Isso é um absurdo. Apesar de existirem, os órgãos de 
vigilância nâo funcionam. 

E isso é verídico, porque já vivi, na clínica médica, situações 
semelhantes em que o medicamento foi trocado por similar e não 
vinha fazendo efeito. Após a mudança, a pessoa começou a se 
recuperar, a melhorar da doença; prova de que o princípio ativo da 
substância no medicamento anterior não existia, ou existia percentual 
insuficiente para reagir contra a doença, não sendo verdadeira, 
portanto, a informação do que estava contido na fórmula. 

Isso é um absurdo. Temos que estar atentos, trazer o problema para 
o conhecimento da população e ver se os órgãos de investigação 
estão atentos, cumprindo o seu papel, fiscalizando, porque o cidadão 
pode estar correndo risco de vida, de perder saúde e, às vezes, 
pagando caro por medicamento falso, que não contém, na fórmula, o 
que está descrito. 

Então, queremos denunciar desta tribuna e chamar a atenção 
desses órgãos. Precisamos conhecer os medicamentos e saber quais 
laboratórios estão enriquecendo ilicitamente, colocando em risco a 
saúde e a vida do povo do Estado e deste País. 

Num terceiro momento, parabenizo todo trabalhador brasileiro. 
Amanhã, dia 1° de maio, comemoraremos mais um Dia do 
Trabalhador, o qual, sabemos, está a cada dia mais ameaçado e 
oprimido, vendo ser reduzido seu salário para não ser dispensado do 
serviço. Isso porque muitas empresas, ao querer reduzir gastos com 
pagamento, ameaçam o trabalhador, que, às vezes, é obrigado a 
aceitar redução para não ser despedido. E sabemos que o número de 
trabalhadores no Estado, no País, nessa situação de subjugação, é 
muito grande e, na maioria das vezes, eles têm que aceitar a 
imposição da empresa, da firma, do patrão para não perder o seu 
emprego, pois o índice de desemprego no nosso País é alto. 

A vocês, a nossa solidariedade. Que Deus ajude o trabalhador 
mineiro e brasileiro a conseguir condições dignas de salário, de vida e 
de trabalho nos dias de hoje. 

Sei que o Deputado Gil Pereira se inscreveu para vir mais uma vez a 
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esta tribuna. Como não tive a oportunidade de aparteá-lo e a outros 
colegas que se manifestaram na semana passada, gostaria· de dizer 
que também estou solidário quanto à questão da Usina de lrapé. Não 
consigo, em sã consciência, aceitar uma situação dessas. 

Vi, em manchete do "Hoje em Dia" do dia 26, que a FEAM pode 
impedir a construção de lrapé. Depois de tanto trabalho, de tantos 
projetos, de análises, da busca de parcerias, de empresas do próprio 
Governo do Estado envolvidas, um órgão que assessora o próprio 
Governo se opõe frontalmente à construção de uma usina, de uma 
hidrelétrica que vai ser a redenção, principalmente, do vale do 
Jequitinhonha. 

Não é possível entender. Espero que tudo isso esteja superado. 
Estou sabendo do empenho do Governador em buscar, o mais 
rapidamente possível, a solução para esse impasse. O Governador 
Itamar Franco já determinou que essas pequenas divergências sejam 
superadas, para buscarmos, aí sim, o progresso e o desenvolvimento 
daquela região tão necessitada que está, há muito tempo, 
abandonada e esquecida por tantos outros Governos passados. 
Agora, nasce uma luz no fundo do túnel, surge a oportunidade e a 
esperança de se vislumbrar o seu desenvolvimento, mas está, de um 
momento para outro, ameaçada a execução desse grande projeto, 
que será a construção de I rapé. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Acompanho com 
atenção o vosso pronunciamento, porque é fruto de alguém como V. 
Exa., conhecedor dos problemas do Norte de Minas e do 
Jequitinhonha, que tem longa vivência prática como médico da região 
de Curvelo e Prefeito dessa cidade. Quero fazer coro com o que V. 
Exa. está dizendo. Estivemos acompanhando pessoalmente, na 
sessão da câmara da FEAM, a apreciação do parecer contrário à 
construção da Barragem de lrapé, feito pela FEAM. Nossa 
preocupação é de que o relatório fosse para que não se desse licença 
de instalação dessa usina, e, de fato, foi necessária a presença de 
Deputados, de lideranças, dos Prefeitos e Vereadores. Houve, na 
sessão, uma luta de algumas pessoas contra a construção da 
Barragem de lrapé. Uma das partes era formada pelos desalojados, 
os que estão perdendo suas terras. Havia outros desalojados que 
concordam com as condições da retirada. Mas, no final - posso 



39 
afiançar a V. Exa. -, prevaleceu o bom-senso, porque o Ministério 
Público foi integrado na lide e será feito um termo de ajuste, que 
garantirá a manutenção dos itens que ainda não foram concretizados, 
em especial o assentamento dos atingidos. Entre mortos e feridos, 
salvaram-se todos, e há a garantia e a certeza de que !rapé será 
construída. Nós, norte-mineiros e habitantes do Jequitinhonha, não 
podemos admitir, nem por hipótese, que essa obra não venha a ser 
concretizada, tal sua importância estratégica para nossa região. V. 
Exa. está de parabéns por levantar esse assunto. 

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte do Deputado Luiz 
Tadeu Leite. Quero juntar-me ao grupo que defende o projeto, porque 
é inaceitável qualquer mudança estratégica que venha trazer 
impedimentos para a construção dessa barragem. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Deputado Doutor Viana, 
quero parabenizá-lo pelos dois temas que traz à baila neste Plenário, 
a começar pela fraude dos remédios. V. Exa., como profissional da 
saúde que é, assim como eu, sabe da gravidade que isso representa. 
Como pode um produto ser liberado, ter uma determinada composição 
química, que, na prática, é diferente? Isso é fraude que não se 
justifica, e os organismos de vigilância sanitária deveriam ficar mais 
atentos. 

Quero também falar sobre o problema do parecer contrário 
levantado em uma das câmaras da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente, sobre o qual opinou o Deputado Luiz Tadeu Leite, que lá 
esteve. Não compareci àquela reunião porque havia feito veementes 
críticas e não estava disposto a ir lá ouvir democraticamente as 
entidades que fariam provocações. Havia até proposto a extinção da 
FEAM. 

Doutor Viana, não vejo como possa um braço do Governo se 
sobrepor ao Governo. Esse braço precisa ser amputado. Os 
interesses que nortearam o parecer negativo da FEAM eram de 
impacto social. Não posso concordar com que uma organização 
ambientalista coloque impactos sociais acima dos ambientais. Mesmo 
porque até hoje nenhuma represa construída em Minas teve 
problemas. Sabemos que há injustiça e problemas. Há injustiça 
porque nem sempre as terras férteis inundadas são devidamente 
recompensadas ou reparadas na sua desapropriação. 
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Não entendo como há gritaria geral sobre terras péssimas e 

semidesérticas do vale do Jequitinhonha, já que se sabe que, em 
represas como a de Nova Ponte, a CEMIG conseguiu reconstruir uma 
cidade inteira. Isso em tempos modernos, para não falar em Furnas 
em tempos passados. 

Enalteço o pronunciamento de V. Exa. em todos os sentidos e 
sustento tudo o que já disse até hoje sobre a FEAM. 

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte do Deputado Marco 
Régis. 

Teria mais dois temas a tratar, mas o tempo é pequeno. Falaríamos 
com relação à união das polícias, que, ao em vez de buscarem a 
segurança do cidadão, estão se defrontando, querendo mostrar quem 
é mais forte, de quem é a atividade investigatória ou de policiamento 
ostensivo. Vamos abordar esse assunto em outra oportunidade. 

O outro assunto seria a atuação da ADTER nesse convênio cheio de 
interrogações com a rodoviária de Belo Horizonte. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira. 
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Deputado Wanderley Ávila, 

Srs. Deputados, imprensa, meus senhores e minhas senhoras que 
assistem à TV Assembléia, subo à tribuna para falar da nossa lrapé. 
Na última quarta-feira, falamos, nesta Casa, do conhecimento que 
tínhamos de que o parecer era 100% contrário à LI da construção da 
Barragem de lrapé. Naquela ocasião, tivemos apoio de todos os 
Deputados do vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Quero 
agradecer a todos os companheiros o apoio que deram à Frente 
Parlamentar Pró-Construção da Usina de lrapé. Naquela dia, dos 77 
Deputados da Casa, havia 50 no Plenário, que assinaram a favor da 
criação dessa Frente. Peço o apoio dos outros 27 Deputados para 
mostrar que a unanimidade da Assembléia Legislativa quer a 
construção dessa barragem no vale do Jequitinhonha e no Norte de 
Minas, a qual é de suma importância para a região. 

Quero relatar o que ocorreu no COPAM, embora o Deputado Luiz 
Tadeu Leite já tenha falado a respeito. Quero enaltecer as pessoas 
que lá se encontravam, principalmente os membros do COPAM. A 
Dra. Vara Landrim Marques, o Presidente do Instituto de Arquitetos do 
Brasil, presidia a Mesa e foi de um equilíbrio enorme, porque havia 
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pressão dos dois lados. A sala de reuniões estava cheia, e a Ora. 
Vara soube conduzir com mestria os trabalhos. Em nenhum momento 
pendeu para um lado ou para o outro. Parabenizo a Ora. Vara, que foi 
muito feliz na condução dos trabalhos, e também o Dr. Júlio César 
Diniz de Oliveira, que representa parte do Governo, é Diretor de 
Engenharia do DER-MG, o Dr. Jader Pinto de Campos Figueiredo, 
Superintendente do IBAMA em Minas Gerais, que sugeriu que o 
COPAM votasse e aprovasse a LI, ao mesmo tempo colocando o 
Ministério Público Federal para acompanhar esse termo de 
ajustamento. Foram quatro votos a um, a Presidente não votou por 
não haver necessidade. O Dr. Castor Carpelli Guerra, representante 
de cientistas, tecnólogos, pesquisadores e pessoas de notório saber, 
reconhecidamente dedicados à promoção do meio ambiente, também 
teve papel fundamental. Pessoa muito sensível, a quem parabenizo 
por suas palavras e por sua voz perante o COPAM. O Dr. Luiz 
Augusto Barcelos Almeida, representante da CEMIG, e o Dr. Dirceu 
Carneiro Brandão, representante da Sociedade Mineira de 
Engenheiros, que se absteve de votar porque tinha feito outra 
proposta. Falou que confiava tanto na CEMIG, que não havia 
necessidade de Ministério Público Federal participar. A CEMIG já 
construiu 33 usinas hidrelétricas e não teve problemas em nenhuma. 
Não seria essa, a 348

, a mais importante para nós, que daria 
problemas. 

Nesse mesmo dia, 25 de abril, o Governador Itamar Franco editou 
decreto no "Minas Gerais" desapropriando mais de 21.000ha de 
terras. 

Chegamos a essa reunião por volta de 9 horas e saímos por volta 
das 14 horas. Foi uma reunião demorada, como já havia dito. O 
Deputado Marco Régis foi citado, estavam lá os Deputados Dimas 
Rodrigues, Luiz Tadeu Leite, Eduardo Hermeto, Alberto Pinto Coelho; 
o Secretário de Governo Henrique Hargreaves, representando o 
Governador, que não foi por estar acamado, com forte gripe; nossa 
Procuradora, Ora. Carmem Lúcia, e o Presidente da CEMIG, Dr. 
Djalma Morais. Todos participaram efetivamente para que fosse dado 
encaminhamento viável a essa obra. 

O Deputado Marco Régis (em aparte)- Discutíamos se o parecer da 
FEAM foi votado em uma das câmaras da FEAM ou se em uma 
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reun1ao do Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas 
Gerais. Gostaria que V. Exa. desfizesse essa dúvida para todos nós e 
para os telespectadores. 

O segundo aspecto é que tinha a cópia de um parecer que me foi 
passado por um jornalista, mas queria saber de V. Exa., que esteve 
na reunião, se o veto era puramente, ou principalmente, quanto à 
questão de impacto social, de reassentamento, o que não justifica. 
Como V. Exa. disse, 33 usinas hidrelétricas foram construídas em 
Minas Gerais e nenhuma delas teve problemas com reassentamento. 
Justamente nas terras inférteis do Jequitinhonha vamos ter? Nós, que 
trabalhamos no Jequitinhonha, sabemos da infertilidade das suas 
terras. A não ser pela injustiça que se pode cometer com as pessoas, 
de não lhes dar lugar condigno para viver dali para a frente, e a perda 
de caráter sentimental, não vejo porque a minoria representar prejuízo 
para milhares e milhares de pessoas. 

O Deputado Gil Pereira - Um dos quesitos mais importantes para os 
técnicos da FEAM, que elaboraram o projeto, era a questão do 
reassentamento. O Dr. Djalma Moraes e o Dr. Felicíssimo, pessoas 
que lidam na área, disseram que a CEMIG não poderia comprar as 
áreas antes da aprovação da FEAM e do COPAM porque, caso não o 
aprovassem, o que a CEMIG faria com essas terras? A tradição da 
CEMIG é a de comprar as terras após acertos com a FEAM e o 
COPAM. Mas o Governador abriu exceção autorizando a compra das 
terras dos quilombolas e, posteriormente, as que foram 
desapropriadas. Foi um fato inusitado, havendo apenas um mal-
entendido, e a FEAM, que fez um belo trabalho técnico, poderá provar 
que nem a CEMIG nem a FEAM estavam erradas. Faltou realmente o 
entrosamento, que, neste mês, com a participação do Ministério 
Público Federal, ficará esclarecido de uma vez por todas. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Sr. Deputado, embora 
sejamos colocados como Oposição, acho que, na presente situação, 
houve bom-senso e, acima de tudo, maturidade para se chegar a um 
denominador comum. Sinceramente, não vejo crime no equilíbrio do 
Governador em relação à questão. Deixo registrado, de público, que 
mesmo sendo Oposição não perco a racionalidade, uma vez que 
temos de exercer a oposição àquilo que prejudica o Estado. Naquilo 
que traz benefício, não vejo mal. Parabéns a V .Exa. e ao Sr. 
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Governador por essa atitude. 

O Deputado Gil Pereira - Agradeço as palavras de V. Exa., tendo a 
certeza de que, com seu espírito público, vê Minas Gerais em primeiro 
lugar. Sua região é privilegiada em relação ao vale do Jequitinhonha e 
ao Norte de Minas, o que não o impede de reconhecer a importância 
da questão. Nosso reconhecimento ao Governador Itamar Franco, 
que, no mesmo dia, passou um fax, tendo a seu lado a Procuradora, 
Sra. Carmem Lúcia, que me ligou falando de sua gratidão para com 
esta Assembléia pelo apoio dos Deputados. O fax foi-me remetido às 
16h26min, 2 horas após o término da reunião. Procederei à leitura do 
fax enviado pelo Governador ao Presidente da CEMIG, Djalma Bastos 
de Morais.(- Lê:) 

"Palácio das Mangabeiras. Gabinete do Governador. Belo Horizonte, 
26 de abril de 2002. Ofício 180/2002. Senhor Presidente, tendo em 
vista os mais altos interesses de Minas Gerais, notadamente os 
relacionados ao desenvolvimento do vale do Jequitinhonha, ao nosso 
compromisso de campanha de atuar na redução das desigualdades 
sociais no Estado, ao fato de termos removido ontem, com a 
desapropriação necessária ao assentamento de 754 famílias 
residentes na área afetada, a questão social relativa ao 
empreendimento, e a decisão da FEAM, de hoje, de liberar a licença 
necessária, determinamos a V.Sa. o início imediato das obras de 
construção da Usina de lrapé, repassando imediatamente, à 
empreiteira vencedora do processo licitatório, o cumprimento desta 
determinação. Itamar Franco, Governador do Estado". 

Como disse o próprio Governador, esta é a carta de alforria do vale 
do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Estamos em festa, a partir de 
sexta-feira, comemorando essa grande obra, que, sem dúvida, é a 
redenção do vale do Jequitinhonha, que deixará de ser chamado de 
vale da pobreza e da miséria, no Brasil e até mesmo no exterior. O 
Deputado Federal Odelmo lá esteve, fez belo relato. Parece-nos que 
todos queriam a mesma coisa, faltando, apenas, esse entendimento 
que ora é feito pela CEMIG, juntamente com o Ministério Público 
Federal. 

Agradeço ao Governador Itamar Franco. Entre todas as obras 
efetivas realizadas na atual gestão, cremos ser essa a mais 
importante, a da Barragem de I rapé. 
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A Barragem de I rapé vai revitalizar o rio Jequitinhonha, sem riscos 

de enchentes, pois haverá irrigação à sua beira, para produzir frutas, 
aproveitando o sol forte. O turismo vai ganhar a infra-estrutura 
adequada, como asfalto, e poderemos aproveitar todas aquelas 
cidades com suas belas paisagens. 

Há um pólo moveleiro com mais de 1 OO.OOOha de pinhos e 
eucaliptos, que, segundo informações, é o maior do mundo e gerará 
mais de 1 milhão de divisas. A hidrelétrica vai gerar energia, na era do 
apagão, para abastecer cidade que tenha até 1 milhão de habitantes. 

Essa é uma obra de fundamental importância, e quero parabenizar a 
FEAM, o COPAM, por seu discernimento, e a CEMIG, na pessoa do 
Dr. Djalma Morais, que apresentou determinação, assim como o 
Governador Itamar Franco, em resgatar esse grande compromisso 
feito durante a campanha, no sentido de garantir a eqüidade das 
regiões. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Deputado Gil Pereira, 
agradeço, mais uma vez, por permitir interrompê-lo e quero 
parabenizá-lo, pois V. Exa. desencadeou aqui, na ters;a-feira, quando 
estávamos em Capitólio, em pré-etapa do Seminário Aguas de Minas, 
uma ampla reação contra o parecer da FEAM e em defesa da 
construção de I rapé. 

Estranho o fato de o Ministério Público colocar seu dedo em tudo 
neste País, chegando a obrigar partes a assinarem termos de ajuste 
prévio. Como democrata que respeita a harmonia dos Poderes, queria 
saber até que ponto o Ministério Público pode fazer termos de ajuste, 
freqüentemente, em todos as áreas e assuntos e obrigar partes a 
assiná-los. 

Revoltado, quero me pos1c1onar contrariamente à atitude do 
Ministério Público, pois esse papel cabe ao Poder Judiciário. 

O Deputado Gil Pereira - Na verdade, a proposta foi do Dr. Jader 
Pinto de Campos Figueiredo, Superintendente do IBAMA, e outros 
quatro companheiros que fazem parte do COPAM votaram com ele. A 
proposta do Dr. Dirceu foi a de que o Ministério Público não 
participasse. Porém, a CEMIG concordou prontamente, assim como 
os membros do COPAM e todos os participantes da reunião. 

Enfim, estão de parabéns o povo do Jequitinhonha, os Prefeitos, as 
lideranças, os Vereadores e os Deputados representantes da região. 
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Quero, mais uma vez, agradecer, de público, aos que assinaram a 
Frente Parlamentar Pró-Construção da Usina de lrapé e dizer que a 
vitória é da Assembléia e do Governador Itamar Franco, a quem 
Minas Gerais vai ter sempre gratidão por essa obra. O Brasil e Minas 
reconhecem que S. Exa. promoveu a eqüidade que o Estado merecia, 
valorizando o vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente· Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* · Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

neste ano, a CNBB comemora seus 50 anos de existência. Fundada 
em 14/10/52, vem produzindo as diretrizes da Igreja Católica no Brasil, 
dirigindo-a e estabelecendo os rumos, o ritmo e os preceitos a serem 
desenvolvidos por toda a comunidade católica do nosso País. E, na 
comemoração desses 50 anos, a CNBB realizou a sua 40a 
Assembléia Geral, em ltaici, entre 1 O e 19 de abril. 

Nessa assembléia, a CNBB acaba de eleger a miséria e a fome no 
Brasil como ponto principal e como reflexão mais profunda, buscando 
alternativas e normas de conduta, levando os Governos Federal, 
Estaduais e municipais a somarem-se a esse esforço, buscando 
minimizar as graves conseqüências da fome e da miséria em nosso 
Brasil. Tive a honra de receber das mãos do Arcebispo D. Geraldo 
Magela de Castro, da Arquidiocese de Montes Claros, o documento 
denominado "Exigências Evangélicas e Éticas de Superação da 
Miséria e da Fome". Trata-se de documento-síntese das discussões 
em ltaici. A CNBB questiona seriamente a miséria e a fome em nosso 
País e busca encaminhar soluções e sugestões concretas para que o 
Brasil, seguindo tal caminho, possa reduzir seus alarmantes índices 
de fome e de miséria. 

Gostaria, mas não tenho condições de fazer a leitura de todo o 
documento, pois é composto por 1 O páginas. Porém, tentei pinçar 
alguns pontos fundamentais, para que a comunidade católica mineira 
e brasileira, que nos acompanha pela TV Assembléia, tome 
conhecimento, e para que esse documento se torne parte dos anais 
desta Casa, como prova de solidariedade deste Legislativo a suas 
normas. Inicialmente, esse documento mostra os desafios prementes 
do início do milênio:(· Lê:) 

"O século XX deixa como herança guerras e genocídios, produção 
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de armas de enorme poder, explosão de bombas atômicas e 
destruição de cidades. Milhares de vítimas da miséria e da fome 
permanecem como marcas da violência, da injustiça e dos desmandos 
morais, que não devemos esquecer, para que nunca mais se repitam. 
As desigualdades sociais aumentam como fruto da globalização do 
mercado, que concentra poder e riqueza, enquanto faz diminuir os 
postos de trabalho na indústria e no campo, degrada a natureza, 
causa desastres ecológicos e multiplica a cada dia o número dos 
excluídos, condenando-os ao êxodo, ao exílio e à deterioração física e 
psíquica, até mesmo à perda precoce da vida. Flagelo atroz é a fome 
e a desnutrição, que atingem especialmente as crianças nos primeiros 
anos de vida, prejudicando-as em seu desenvolvimento. A nossa 
geração defronta-se com um processo de degradação da dignidade 
humana, de ofuscamento de valores morais nas vivências conjugal e 
familiar e de corrupção da vida política e econômica. A subestimação 
dos parâmetros éticos aparece em experimentos científicos e 
genéticos, principalmente na área da Biologia, que, muitas vezes, 
desprezam a dignidade da vida humana, que deve ser respeitada 
desde a concepção até o seu ocaso natural." 

Mais à frente, o documento reza. (-Lê:) 
"Por serem a fome e a desnutrição a dimensão mais pungente e 

visível da miséria, devem ser o primeiro alvo da cooperação 
internacional e do mutirão que propomos. Além da fome, outras 
manifestações de miséria precisam ser denunciadas e enfrentadas, 
como a precariedade na distribuição e no tratamento da água, no 
saneamento básico, na educação, na habitação, no vestuário, no 
atendimento médico, até atingirmos um patamar aceitável de vida 
digna para todas as pessoas, visando ao atendimento de todos os 
seus direitos humanos indivisíveis." 

A partir daí, Sr. Presidente, o documento da CNBB mostra o quadro 
crítico do drama da fome no Brasil.(- Lê:) 

"A iniqüidade do sistema consiste em conferir prioridade ao 
mercado, ao lucro e ao capital financeiro, em vez de reconhecer e de 
promover, em primeiro lugar, a dignidade da pessoa e o acesso dos 
pobres a níveis condignos de alimentação, trabalho, moradia, saúde, 
educação e lazer. 

A acumulação de bens ostentada pelos meios de comunicação, 
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especialmente pela televisão, cria e reforça no inconsciente coletivo 
a mentalidade de que o dinheiro é que traz felicidade, mesmo 
atropelando valores morais. Essa concepção falaciosa, como um 
vírus, pervaga não só a população rica, mas cria nos pobres o sonho 
de ascender a uma sociedade opulenta, imitando os padrões de 
consumo da minoria enriquecida." 

Um outro tópico do discurso da CNBB, transformado em documento, 
convoca-nos para uma mudança de mentalidade como questão 
básica.(- Lê:) 

"É inadmissível o contraste entre a situação de miséria e 
degradação do povo sofrido, refugiado nas favelas, cortiços e 
periferias das cidades - que chega a recorrer a prostituição e até ao 
tráfico de drogas para sobreviver -, e o luxo e a sofisticação dos 
condomínios fechados, construções suntuosas, desperdício de 
riquezas, sem consideração pela miséria envolvente. O mais triste 
para a consciência cristã é o fato de que a escandalosa desigualdade 
acontece, infelizmente, pela falta de testemunho evangélico de vida, 
criando ofuscamento da consciência, frieza e alienação diante do 
sofrimento humano e descrédito para o anúncio da Boa-Nova. 

A injustiça social assume proporções de ofensa a Deus, que nos 
criou à sua imagem e semelhança. O resgate da dignidade dos pobres 
não pode limitar-se à assistência emergencial, mas exige a 
transformação da sociedade e da economia numa nova ordem, 
voltada para o bem comum. É nesse espírito de conversão pessoal e 
comunitária que a CNBB conclama a todos para que, quanto antes, 
possa-se vencer a mentalidade de apego aos bens materiais e ao 
consumismo e alcançar a superação da miséria." 

A partir deste ponto, o documento da CNBB traz trechos de 
exigências evangélicas e mostra que também no evangelho existem 
pontos importantes em que se procura resgatar a dignidade do ser 
humano e espantar a miséria. Nas exigências éticas. (- Lê:) 

"Ninguém deveria sentir-se ameaçado de cair na miséria e nem de 
passar fome. A segurança alimentar implica quantidade, qualidade, 
permanência e adequação dos alimentos aos hábitos culturais. O 
alimento não seja tratado como uma mercadoria entre outras que são 
produzidas e acumuladas segundo o interesse do seu possuidor. 
Enquanto o ser humano estiver passando fome, é imoral estocar 
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alimentos para garantir lucros especulativos. Cabe a justa 
intervenção e regulação do Estado para que o desenvolvimento não 
venha a produzir novas formas de miséria e fome. 

A dignidade da pessoa humana exige, naturalmente, o aspecto 
social, que começa na família. Ter moradia decente, alimentar-se em 
torno da mesa familiar é um direito, porque ali são criados os alicerces 
da vida social. As refeições em família são oportunidade excelente de 
consolidação de laços sociais internos e de sua extensão a outras 
pessoas que, participando da mesma mesa, agregam-se àquele 
núcleo humano. A prática da comensalidade, revestida de valor 
religioso, explicitado na ação de graças e bênçãos, deve ser 
incentivada, e devem ser asseguradas as condições para a sua 
regularidade." 

Nesse sentido, afirma o documento.(- Lê:) 
"Afirmamos a atualidade e a pertinência da oposição entre terra de 

trabalho e terra de negócio. Invocamos a urgência da reforma agrária 
e de uma política agrícola como meios para a redistribuição de terra e 
para o desenvolvimento da agricultura familiar e de cooperativas. 
Condenamos a proposta de mercantilização das águas. 
Recomendamos uma política pública de distribuição de sementes e 
difusão de tecnologias adequadas, contra todo monopólio de patentes 
na área alimentar. 

Esse direito universal à segurança alimentar, invocado no art. 25 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, encontra todo o respaldo 
na doutrina social da Igreja. 

Mais à frente, são formuladas propostas concretas. Gostaríamos de 
lê-las, para que fiquem como documento nesta Casa. (-Lê:) 

"Propostas concretas. 
1 - Nas dioceses e nos diversos níveis de organização, sejam 

convocadas pessoas da própria comunidade eclesial, a fim de formar 
grupos que assumam o Mutirão Nacional de Superação da Miséria e 
da Fome. Aproveite-se a experiência dos grupos existentes, 
especialmente das equipes de pastoral social, auxiliando-os, à luz do 
Evangelho, a dar testemunho de novos valores e hábitos, renunciando 
ao consumismo, evitando o desperdício e promovendo a sobriedade 
em prol de uma vida simples e frugal. 

2 - Desenvolva-se um processo educativo no sentido de formação e 
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informação especializadas sobre direitos e deveres individuais e 
sociais, como importante exercício pedagógico a ser realizado pelas 
igrejas e movimentos sociais. 

Compete aos grupos do Mutirão Nacional: identificar as 
necessidades da população do município e estabelecer metas claras a 
partir de indicadores e análises cientificamente fundamentados por 
sociólogos e economistas, aproveitando-se da ajuda de universidades; 
acompanhar criticamente a composição e atuação dos Conselhos 
Paritários e de Direitos (de saúde, da criança e do adolescente, da 
educação e de assistência social), valorizando-os; priorizar o 
acompanhamento nutricional de gestantes e crianças até 6 anos e 
urgir. o efetivo funcionamento do Sistema de Vigilância Alimentar 
Nutricional; garantir a gratuidade do registro de nascimento para todas 
as pessoas, conforme a lei; preparar pessoas para a função de 
multiplicadores, evitando a manipulação de políticos; formar lideranças 
para o efetivo exercício da cidadania; motivar adolescentes e jovens 
para que se insiram nos diversos grupos, oferecendo 
acompanhamento e possibilitando-lhes o exercício do voluntariado; 
articular-se em âmbito municipal e estadual, em integração com o 
Mutirão Nacional". 

E a conclusão do documento, entre aspas: "Dai-lhes vós mesmos de 
comer". Um dos primeiros sinais de efetiva evangelização, no início 
deste milênio, será a eliminação da fome decorrente da miséria, em 
nosso País. Em espírito de conversão, a CNBB convoca todos para 
um mutirão nacional pela superação da miséria e da fome, como 
resposta ao imperativo do Evangelho: "Dai-lhes vós mesmos de 
comer''. 

Para vencer tamanho desafio, associando-nos a todas as pessoas 
de boa-vontade da Igreja Católica, de outras igrejas cristãs e grupos 
religiosos, movimentos populares, sindicatos, instituições e poderes 
públicos, imploramos as bênçãos de Deus e a proteção de Maria. 

Irei requerer, na hora oportuna, que esse documento seja inscrito 
nos anais desta Casa, como norma de orientação aos católicos de 
Minas. Devemos seguir as normas desse documento desafiador, que 
é um "tapa na cara" do Governo brasileiro, porque mostra que os 
governos dos últimos anos deveriam ter feito muito mais para reduzir 
o âmbito dessa verdadeira chaga social que é a fome e a miséria no 
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Brasil. 

Quero agradecer, finalmente, à CNBB, na pessoa do Arcebispo D. 
Geraldo Magela de Castro, que nos entregou este documento para 
que fizéssemos sua divulgação para toda a comunidade católica 
mineira. Muito obrigado. 

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

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o 

Requerimento no 2.612/2001, de autoria do Deputado Alberto Bejani, 
tenha sua tramitação alterada para requerimento sem número, em 
razão da natureza da matéria. 

Assim sendo, a Presidência torna sem efeito a errata publicada em 
27/4/2002, referente a essa proposição, e vai submeter o 
requerimento a votação no momento oportuno. 

Mesa da Assembléia, 30 de abril de 2002. 
Wanderley Ávila, 2°-Secretário, no exercício da Presidência. 

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os 
Requerimentos n°s 3.317 a 3.321/2002, da Comissão de Educação, e 
3.322 e 3.323/2002, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se, 
para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Saúde - aprovação, na 
81 a Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 3.218/2002, do 
Deputado Geraldo Rezende, e 3.238/2002, da Comissão de Direitos 
Humanos (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
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- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XVI do 

art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Agostinho 
Silveira solicitando a inclusão em ordem do dia da Proposta de 
Emenda à Constituição no 72/2001, e do Deputado Sávio Souza Cruz 
em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 
1.774/2001. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Eduardo Brandão 

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 979/2000. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.). Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Alberto Bejani solicitando ao Diretor do 
DNER, Sr. José Élcio Santos Monteze, a composição da JARI e a 
data da publicação no "Diário Oficial da União". Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 3.071/2002, da Deputada Elbe Brandão, solicitando 
ao Poder Executivo sua manifestação pelo não-envio a esta Casa do 
demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos. 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° 3.073/2002, da Deputada Elbe Brandão, em que 
solicita ao Poder Executivo o envio a esta Casa do cronograma físico 
e financeiro das obras previstas para o ano de 2002. 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 3.103/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
em que solicita ao Presidente da GASMIG esclarecimentos sobre os 
critérios para a concessão, por essa empresa, dos serviços de 
distribuição de gás combustível pelos postos de abastecimento. 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. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
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quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reun1ao, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de quinta-feira, dia 
2 de maio, 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 88" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às quinze horas do dia nove de abril de dois mil e dois, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, Aílton Vilela, 
Alberto Bejani e João Leite, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Anderson Adauto, Elbe Brandão, 
José Braga, Paulo Piau e Geraldo Rezende. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis, 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 colher subsídios para 
a elaboração de parecer sobre os projetos de criação de regiões 
metropolitanas, em tramitação nesta Casa, e promover a troca de 
experiências entre representantes das atuais regiões metropolitanas, 
como Belo Horizonte, Vale do Aço e outras, e das regiões a serem 
criadas, conforme consta nos referidos projetos.O Presidente acusa o 
recebimento da seguinte proposição para a qual designou o relator 
citado a seguir: Projeto de Lei no 1 .941/2002, no 1 o turno ( Deputado 
Alberto Bejani). Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada urn 
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 3.227, 3.230, 
3.232, 3.242 e 3.246/2002.Passa-se à 3• Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos dos Deputados Marco Régis, Aílton Vilela e João Leite, 
em que solicitam seja encaminhado ofício ao Diretor-Geral do DNER, 
pedindo providências referentes aos marcos divisórios entre os 
Municípios de Cristiano Otôni e Conselheiro Lafaiete; do Deputado 
Antônio Carlos Andrada, em que pede seja encaminhado ofício ao 
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Diretor-Geral do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA 
solicitando cópia do laudo relativo à demarcação do limite dos 
Municípios de Conselheiro Lafaiete e Cristiano Otôni; dos Deputados 
Marco Régis, Paulo Piau e Aílton Vilela, em que solicitam ao 
Presidente desta Casa a realização de um fórum técnico para discutir 
as questões que mencionam.A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre a criação de 
regiões metropolitanas. Registra-se a presença dos Srs. Tadeu José 
de Mendonça, Superintendente-Geral da Associação Mineira dos 
Municípios - AMM -; José Osvaldo Lasmar, do Centro de Estudos 
Econômicos da Fundação João Pinheiro; João César de Freitas 
Pinheiro, geólogo e Assessor Parlamentar do CREA-MG; do Sr. Sued 
Parrela Botelho, Vereador por Montes Claros, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência registra a 
ausência do Deputado Dimas Rodrigues, autor do requerimento que 
deu origem ao debate. A seguir, passa a palavra aos convidados e 
aos Deputados, para que façam sua exposição. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Marco Régis, Presidente - Aílton Vilela - João Leite - Alberto Bejani. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA MINERAÇÃO 
MORRO VELHO 

Às oito horas do dia onze de abril de dois mil e dois, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Doutor Viana, 
Edson Rezende e Mauro Lobo, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado 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 ouvir os Srs. Juarez Morais de Azevedo, Juiz Diretor do Foro de 
Nova Lima; Sérgio André da Fonseca Xavier, Juiz da 1 oa Vara de 
Família de Belo Horizonte; Geasy Xavier de Souza, pneumologista; 



54 
Sílvio Gusman, médico do Sindicato dos Trabahadores da Indústria 
de Extração do Ouro e Metais Preciosos de Nova Lima e região. A 
Presidência registra a presença dos Srs. Juarez Morais de Azevedo, 
Juiz Diretor do Foro de Nova Lima; Sérgio André da Fonseca Xavier, 
Juiz da 10• Vara de Família de BH; Geasy Xavier de Souza, 
pneumologista; Sílvio Gusman, médico do Sindicato dos 
Trabahadores da lndustria de Extração do Ouro e Metais Preciosos de 
Nova Lima e região. Logo após, a Presidência concede a palavra aos 
depoentes para sua exposição inicial. Em seguida, fazem uso da 
palavra os Deputados Doutor Viana, relator, e Edson Rezende, relator 
parcial, para seus questionamentos. O Deputado Eduardo Brandão 
assume a Presidência dos trabalhos e faz a leitura da justificativa 
encaminhada pelo Sr. Geasy Xavier de Souza. Segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Na fase de 
discussão e votação da matéria da Comissão, são aprovados os 
requerimentos do Deputado Edson Rezende em que solicita sejam 
enviados ofícios ao Governador do Estado e ao Ministério da Saúde, 
com vistas a que sejam indicados peritos para análises de exames 
médicos em ações públicas e particulares que tramitam na Comarca 
de Nova Lima; seja enviado ofício ao Presidente do Tribunal de 
Justiça com vistas a dotar a Comarca de Nova Lima do número total 
de Juízes previstos pela Lei de Organização Judiciária de Minas 
Gerais, em virtude do acúmulo de serviço que sobrecarrega os dois 
Juízes que lá atuam; seja encaminhado ofício ao Corregedor-Geral de 
Justiça encaminhando cópia do relatório final do trabalho da 
Corregedoria no Fórum de Nova Lima. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Eduardo Hermeto, Presidente - Doutor Viana - Edson Rezende -

Eduardo Brandão - Fábio A velar. 
ATA DA 10• 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 

~------------~------------~ 
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Às quinze horas do dia vinte e três de abril de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Alberto Bejani, Luiz Tadeu Leite e Pastor George (substituindo este ao 
Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança do PL), membros 
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado lrani 
Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a ouvir os depoimentos do Sr. José Karam, 
Superintendente das Organizações Penitenciárias da SEJDH, e do 
Capitão José Nilson Soares Gomes, ex-Diretor de Segurança da 
Penitenciária José Maria Alkimim. Passa-se à 3" Fase do Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir as 
testemunhas e convida a tomar assento a mesa o Sr. José Karam. O 
intimado procede a sua qualificação inicial e, em seguida, passa a 
responder aos questionamentos dos Deputados presentes, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Terminado esse depoimento, o 
Presidente convida a compor a mesa o Capitão José Nilson Soares 
Gomes, que faz sua qualificação e passa a responder aos 
questionamentos dos parlamentares presentes, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Logo após, são aprovados requerimentos do 
Deputado Alberto Bejani em que solicita informações do Juiz Titular da 
Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão das Neves 
sobre o salvo-conduto concedido ao recuperando Luiz César Biliar, 
expedido em 19/4/2002 e sejam convocados para a próxima reunião 
da Comissão os Srs. João Otaviano Mirando Moreira, policial civil, e o 
Delegado Helder D'Angelo, ex-Diretor do CERESP; e do Deputado 
Luiz Tadeu Leite em que solicita informações da Secretaria de Justiça 
do Estado de São Paulo sobre as medidas que estão sendo adotadas 
nesse Estado com vistas a impedir o uso de aparelhos celulares 
dentro das penitenciárias e a entrada de helicópteros utilizados em 
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resgates dos presos. Cumprida a finalidade da reumao, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Dilzon Melo, Presidente -Alberto Bejani - lrani Barbosa- Luiz Tadeu 

Leite. 
ATA DA as• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e três de abril de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José 
Milton e Maria José Haueisen, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Milton, 
declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso 111, do 
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, 
com convidados, o Projeto de Lei no 1.214/2000, do Governador do 
Estado. A seguir, a Presidência registra a presença dos Srs. Henri 
Aaron Dadoun, Assessor do Secretário de Ciência e Tecnologia e 
Coordenador da Rede Mineira de Biotecnologia e Bioensaios; Edna 
Dias Carvalho, Assessora Jurídica da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia; Sérgio Mário Regina, Assessor Técnico da Diretoria da 
EPAMIG para Assuntos de Meio Ambiente e Recursos Naturais; 
Edson Silva, Supervisor de Propriedade Intelectual; Sidney Parentoni, 
Pesquisador na Área de Recursos Genéticos, e José Hamilton 
Ramalho, Chefe de Comunicação e Negócios, todos representantes 
da EMBRAPA-Sete Lagoas; e Sérgio Cabral, da AMDA. Em seguida, 
concede a palavra à Deputada Maria José Haueisen, autora do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, cada um por sua 
vez, para que façam suas exposições. Aberto o debate, segue-se 
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Aílton Vilela, Presidente - Doutor Viana - João Leite. 

ATA DA 81" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro 
Lobo, lvair Nogueira membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara 
aberta a reunião. A ata é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e ouvir convidado, 
para obter esclarecimentos sobre as auditorias realizadas pelo 
Ministério da Fazenda nas obras da BR-381 e pela Procuradoria-Geral 
do Estado nos convênios assinados pelo ex-Diretor-Geral do DER-
MG, Sr. Maurício Guedes de Mello. O Presidente acusa o recebimento 
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores 
citados a seguir: Projetos de Lei n°s 1.623/2001 e 1.939 e 1.990/2002, 
no 1° turno (Deputado Rêmolo Aloise); Projeto de Lei no 1.948/2002, 
no 1 o turno (Deputado Dilzon Melo) e Projeto de Lei no 1.969/2002, no 
1 o turno (Deputado lvair Nogueira). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Ato contínuo, o 
Presidente informa que as matérias dessa fase deixam de ser 
apreciadas em virtude da falta de quórum para a votação. Passa-se à 
3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. A Presidência destina essa parte da 
reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o assunto objeto 
da reunião. Registra-se a presença dos Srs. Milton Carneiro, Vice-
Diretor- Geral do DER-MG; Geraldo Valadares, Chefe de Gabinete do 
Diretor-Geral do DER-MG e César Pomárico, do DER-MG, os quais 
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência passa a 
palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - Doutor Viana - Maria Olívia. 

ATA DA aa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL 

Às nove horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil e dois, 
comparecem no Plenário da Câmara Municipal de Montes Claros os 
Deputados Rogério Correia e Elbe Brandão, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta e 
Maria José Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a 
situação da prostituição infantil no Estado e comunica o recebimento 
da seguinte correspondência: do Sr. Ronaldo Mota Dias, Prefeito 
Municipal de São João da Lagoa e Presidente da AMAMS (publicado 
no "Diário do Legislativo" de 18/4/2002). Registra-se a presença do Dr. 
José Geraldo Mendes Silva, Juiz de Direito da Vara da Infância e da 
Juventude; das Oras. Valmira Alves Maia, Promotora de Justiça da 
Infância e da Juventude; Maria Neuza Rodrigues, Delegada da 
Delegacia do Menor Infrator; Marley Souza Gomes, Presidente do 
Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente; Eunice Loyola, 
Secretária Municipal de Ação Social e Presidente do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; Nebson Escolástico da Paixão, 
Coordenador da Pesquisa promovida pela UNIMONTES; Vereadores 
Sued Parrela Monteiro e Maria Helena Lopes; Wellington Fernandes 
Silva, da Visão Mundial; Maria Aparecida Costa e Dilcéia Aparecida 
Pereira Fernandes, da Pastoral da Criança; Eva Celestina do 
Nascimento Araújo, representante do PRODERES, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece as 
considerações iniciais e concede a palavra à Deputada Elbe Brandão, 
autora do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações. Após, passa a palavra aos convidados e aos 
Deputados, 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 
convidados, dos parlamentares e dos demais participantes, convoca 
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Rogério Correia, Presidente- Aílton Vilela- Luiz Tadeu Leite. 

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

1.815/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, a proposição em tela tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Obra Unida à Sociedade de 
São Vicente de Paulo de Ponte Nova, com sede no município de 
mesmo nome. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, oportunidade em que se manifestou por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a 
Emenda no 1, retificadora do nome da entidade. 

Em prosseguimento à tramitação da matéria, compete-nos agora 
dispor sobre ela, nos termos dos arts. 103, I, "a", e 102,XIV, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A natureza da instituição está expressa no art. 1 o de seu estatuto: 

"uma entidade civil de Direito Privado, beneficente, filantrópica, 
caritativa e de assistência social, sem fins lucrativos". 

Tem por finalidade a prática da caridade cristã por meio da 
assistência social; os serviços são oferecidos no Lar e Albergue São 
José da Sociedade São Vicente de Paulo, no Município de Ponte 
Nova. 

O trabalho desenvolvido pela entidade é sério e tem relevância 
social, razões pelas quais entendemos ser justo e oportuno outorgar-
lhe o título declaratório de utilidade pública 

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

1 .815/2001 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 



Edson Rezende, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.023/2002 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Márcio Kangussu, a proposição em exame 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE de Joaíma, com sede nesse município. 

Após haver sido publicada, foi a proposição encaminhada à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. 

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

Fundamentação 
A referida entidade tem como objetivo precípuo promover medidas 

que visem assegurar o ajustamento e o bem-estar dos excepcionais 
na sociedade. Em cumprimento a esse fim, desenvolve atividades 
com fins educativos, recreativos e culturais. 

Procurando oferecer aos assistidos melhor qualidade de vida, 
estimula estudos e pesquisas referentes a sua causa. 

É justa, portanto, a outorga do título declaratório de utilidade pública 
à entidade mencionada. 

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

2.023/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.036/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, a proposição em análise objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 
São Judas Tadeu, com sede no Município de Divinópolis. 

Após ser publicada, foi a proposição distribuída a este órgão 
colegiado, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, emendando-a. 



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

Fundamentação 
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A entidade em apreço empreende iniciativas de caráter assistencial, 
visando atender às necessidades mais prementes da comunidade no 
seio da qual atua. 

Além do trabalho assistencial, proporciona a seus associados e 
dependentes atividades culturais e desportivas, ampliando, assim, o 
nível de convivência e sociabilidade entre eles. 

Promove, também, cursos profissionalizantes, objetivando oferecer 
mão-de-obra capacitada às exigências do mercado do Município de 
Divinópolis. 

Portanto, justo se torna o título declaratório de utilidade pública que 
ora se pleiteia. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.036/2002 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 
2.040/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em tela 
pretende declarar de utilidade pública a Creche Nossa Senhora dos 
Milagres, com sede no Município de Monte Santo 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 Creche Nossa Senhora dos Milagres é uma sociedade civil sem 

fins lucrativos, tem por escopo assistir as crianças cujas mães 
trabalhem, exercitando a sua criatividade, coordenação motora e 
preparando-as para a alfabetização. Mediante o cumprimento dessas 
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tarefas, objetiva proporcionar-lhes uma vida mais digna, infundir-
lhes valores éticos e morais, desenvolver atitudes adequadas para o 
bom convívio social. 

Como a entidade realiza um trabalho de grande relevância para a 
comunidade onde atua, justa é a declaração de sua utilidade pública. 

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

2.040/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Djalma Diniz, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.041/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Cristiano Canêdo, o Projeto de Lei no 
2.041/2002 pretende declarar de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Bairro do Planalto, com sede no Município de Muriaé. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade possui caráter assistencial e luta por promover 

entre os moradores ações de ajuda mútua e outras, visando resolver 
as pendências relacionadas com infra-estrutura, além de moradia, 
transporte e lazer, para melhorar as condições de vida dos menos 
favorecidos. 

A entidade merece o título declaratório de utilidade pública por 
pugnar pelo engrandecimento e pela melhoria da comunidade. 

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

2.041/2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Djalma Diniz, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.044/2002 



Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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O Deputado Edson Rezende, por meio do Projeto de Lei no 
2.044/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Creche 
Nossa Senhora da Saúde - Pequeno Mundo, com sede no Município 
de São Lourenço. 

A matéria foi examinada preliminarmente 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 Creche Nossa Senhora da Saúde possui como meta primordial 

atender às crianças carentes da comunidade, abrigando-as, 
alimentando-as e educando-as. 

Para a consecução dos seus objetivos, presta serviços em horário 
integral, auxiliando as mães dos assistidos no período em que estão 
trabalhando, e promove a satisfação das necessidades básicas das 
crianças, cuidando de sua formação física e intelectual por intermédio 
de gincanas, passeios e brincadeiras, associando-os a livros e jogos 
diversos, o que facilita o aprendizado. 

Em vista do relevante trabalho desenvolvido pela entidade, 
entendemos ser pertinente e merecido o título de declaração de 
utilidade pública que lhe está sendo outorgado. 

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

2.044/2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.046/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe 
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária do Bairro Parque Residencial Dona Francisca 
ACOPREDOFRAN -, com sede no Município de Juatuba. 
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Ao proceder ao exame preliminar do projeto, a Comissão de 

Constituição e Justiça o considerou jurídico, constitucional e legal. 
Em continuidade à tramitação da matéria, cumpre agora a este 

órgão colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art. 1 03, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em exame tem beneficiado os moradores do Município 

de Juatuba: reúne recursos materiais e humanos, luta pela melhoria 
da infra-estrutura, da educação e da saúde. 

Também presta assistência à família carente, fornecendo-lhe 
agasalho e medicamentos; promove eventos recreativos e representa 
a comunidade junto a órgãos públicos e privados, na defesa dos seus 
interesses. 

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

2.046/2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.075/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Antônio 
Andrade, pretende declarar de utilidade pública a Associação de 
Moradores do Bairro Parque da Banheira, com sede no Município de 
Carmo do Paranaíba. 

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

Fundamentação 
A Associação de Moradores do Bairro Parque da Banheira não tem 

fins lucrativos, e seu objetivo essencial é promover o 
desenvolvimento. Para atingir tal meta, oferece à comunidade cursos 
profissionalizantes, incentiva a criação de pequenas fábricas e o 
plantio de hortas, presta assistência às famílias carentes nas áreas de 
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saúde e educação, implementa programas que pnonzem a 
maternidade, a cri.ança, o adolescente e o idoso, divulga o esporte e a 
cultura, promove o saneamento básico e a preservação do meio 
ambiente. 

É mais que justo e meritório conceder à instituição o título 
declaratório de utilidade pública, como forma de estimular o seu 
trabalho, tão necessário e relevante. 

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

2.075/2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.076/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Antônio Andrade, por meio do Projeto de Lei no 
2.076/2002, pretende seja declarado de utilidade pública o Centro 
Comunitário Santa Cruz - Cantinho da Sagrada Face de Jesus, com 
sede no Município de Carmo do Paranaíba. 

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

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

Fundamentação 
O referido centro comunitário é uma sociedade civil e tem como 

principais objetivos proporcionar aos associados condições dignas de 
trabalho e condizentes com a valorização do ser humano. Ademais, as 
suas iniciativas priorizam a saúde, a educação e o meio ambiente. 
Ademais, congrega órgãos e entidades do município e fora deste, com 
a finalidade de alocar recursos materiais e humanos em benefício da 
comunidade. 

Esse valioso trabalho de natureza assistencial credencia a entidade 
para receber o título declaratório de utilidade pública. 

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



2.076/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.077/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei no 
2.077/2002 visa declarar de utilidade pública o Conselho Particular 
Nossa Senhora do Carmo da Sociedade de São Vicente de Paula de 
Carmo do Paranaíba - CPSSVP -, com sede no Município de Carmo 
do Paranaíba. 

Examinado preliminarmente o projeto pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda no 1, 
cabe agora a esta Comissão deliberar sobre ele em caráter 
conclusivo, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição tem como finalidade a prática da caridade cristã por 

meio da assistência social às pessoas carentes, buscando confortá-
las e amenizar suas dificuldades materiais. 

Para tanto, procura coordenar as atividades das conferências 
vicentinas nas respectivas circunscrições, encorajar a criação de 
novas unidades e amparar as que estão funcionando precariamente, 
manter asilos, creches e postos de distribuição de medicamentos, 
alimentos e vestuário, além de serviços de saúde. 

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela 
solidariedade humana, faz-se merecedora do título declaratório de 
utilidade pública. 

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

2.077/2002 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.086/2002 



Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei ora 
analisado pretende declarar de utilidade pública a entidade 
denominada Centro Infantil Nossa Senhora das Vitórias, com sede no 
Município de ltuiutaba. 

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

Fundamentação 
A entidade cumpre as suas funções sociais ao abrigar crianças, 

ampará-las e orientá-las, a fim de que os pais ou responsáveis 
possam trabalhar. As suas atividades são executadas com base nos 
princípios da ética e da cidadania, pois objetivam garantir às crianças 
o direito de crescer e se desenvolver em um ambiente saudável, o 
mais próximo possível de uma família bem estruturada e harmônica. 

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

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

2.086/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Djalma Diniz, relator. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 47/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre o pagamento de servidores públicos licenciados para 
tratamento de saúde. 

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. 

A seguir, a Comissão de Administração Publica, examinando o 
mérito da proposição, opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1. 

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria, nos termos 



68 
regimentais. 

Fundamentação 
O projeto tem por objetivo garantir aos servidores em licença por 

motivo de saúde as vantagens que lhes são devidas em razão da 
atividade de regência de classe ou turma. Tais vantagens referem-se 
especificamente ao pó-de-giz e ao biênio, forma encontrada para 
incentivar a docência, bem como manter o professor na sala de aula. 

Conforme foi detalhadamente tratado no parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, a legislação atual condiciona a percepção de 
tais benefícios à efetiva regência de classe, impedindo-se, portanto, o 
seu pagamento nos casos de afastamento da atividade. 

Entendemos que o procedimento encontra respaldo no princípio da 
razoabilidade, uma vez que, como dissemos, o objetivo precípuo de 
tais benefícios é premiar os professores que exercem as funções para 
as quais foram contratados. 

Entretanto, as Constituições Federal e Estadual, assim como o 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, garantem a aposentadoria 
com vencimentos integrais aos servidores portadores de moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ou em razão de 
acidente sofrido em serviço que os incapacite para o exercício do 
cargo. 

Na mesma linha de raciocínio e tendo-se em vista o princípio da 
eqüidade, somos favoráveis a que, assim como nos casos ou 
situações excepcionais que ensejam o direito do servidor à 
aposentadoria com proventos integrais, as vantagens pelo exercício 
da função são justas e devem ser garantidas aos servidores afastados 
naquelas condições. 

Embora tal medida possa elevar a despesa com pessoal e causar 
impacto financeiro-orçamentário, o qual não pudemos calcular por não 
dispormos de dados, acreditamos que tal impacto não seja 
significativo, uma vez que o Estado já desembolsa os vencimentos 
dos servidores licenciados e dos substitutos, recaindo o acréscimo 
somente sobre o valor da gratificação a ser paga. Ademais, assim que 
o servidor afastado se aposenta, os referidos direitos lhe são 
assegurados. Portanto, a partir daí, o impacto decorrente da medida 
proposta deixaria de existir. 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 47/2001, no 1° turno, corn a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Maria Olívia, relatora - Dilzon Melo -

Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.623/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela 
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Bueno 
Brandão o imóvel que especifica. 

Publicado em 5/7/2001, foi o projeto encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, que perdeu o prazo para emitir seu parecer, 
tendo a matéria, a requerimento do autor, passado a esta Comissão. 

Agora, cabe a este colegiado 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 

Executivo a doar imóvel de 450m2 ao Município de Bueno Brandão, 
para a construção da sede do Poder Legislativo Municipal. 

A autorização legislativa decorre de exigência consignada em 
diplomas de natureza constitucional e administrativa. Para a análise a 
cargo desta Comissão, devemos ater-nos ao que estabelece a Lei 
Federal no 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. O § 2° de 
seu art. 105 estabelece que a movimentação dos valores pertencentes 
ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida 
autorização. 

Ressaltamos que o contrato a ser celebrado, além de ter o 
assentimento desta Casa, deverá garantir o interesse público que 
justifica a medida por meio do vínculo de destinação, que é utilizado 
com o significado de limite ou ônus, garantindo que ao bem só seja 
dada determinada função. 

Há que se notar, também, que o negócio jurídico não acarretará 



70 
nenhum ônus para o Estado. Representará, a bem da verdade, uma 
redução do ativo permanente do Tesouro, o que será amplamente 
compensado pelo atendimento ao interesse coletivo. 

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

1.623/2001 no 1 o turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Doutor Viana, relator - Maria Olívia -

Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.972/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 281, de 28/2/2002, o Governador do 
Estado encaminha a esta Casa Legislativa o projeto de lei em tela, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Uberlândia o 
imóvel que especifica. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na sua 
forma original. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos 
lindes estabelecidos no art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel mencionado no projeto de lei é constituído de um terreno 

com a área de, aproximadamente, 1.980m2 e a respectiva benfeitoria, 
localizado na cidade de Uberlândia. 

Com a municipalização das ações de saúde, é importante que a 
propriedade do imóvel seja transferida para o município, visto que há 
óbice para este destinar recursos do seu orçamento para a 
manutenção ou, mesmo, para obras nas dependências do prédio, pois 
não detém o seu domínio. A medida possibilitará solver tais 
pendências e contribuirá, assim, para a melhoria dos serviços de 
saúde prestados àquela comunidade. 

Quanto à repercussão financeira da proposição, a que se refere a 
alínea "d" do inciso VIl do art. 102 do Regimento Interno, constatamos 
que ato de doação de imóvel não envolve desembolso de recursos, 
não havendo, assim, nenhum óbice do ponto de vista financeiro ou 
orçamentário à transferência do bem. A autorização legislativa atende 
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ao disposto no art. 105, § 2°, da Lei n° 4.320, de 17/3/64. 

A matéria, revestindo-se de relevante fim social e atendendo ao 
interesse público, merece prosperar nesta Casa Legislativa. 

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

1.972/2002, no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Doutor Viana - Maria 

Olívia. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.003/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela altera 
a Lei no 6. 763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do 
Estado de Minas Gerais, com vistas a reduzir para 12% a carga 
tributária incidente nas saídas de combustíveis e lubrificantes para 
abastecimento de aeronaves. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi encaminhado 
inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu prazo 
regimental para emitir seu parecer, cabendo agora a esta Comissão 
analisar o mérito da proposição. 

Fundamentação 
A proposição visa igualar o tratamento tributário nas operações com 

combustíveis e lubrificantes destinados ao abastecimento das 
aeronaves, uniformizando o tratamento a aeronaves nacionais e 
estrangeiras, com fundamento no art. 98 do Código Tributário 
Nacional, que proíbe tratamento tributário diverso entre produtos 
nacionais e estrangeiros. 

Atualmente, já existe no Estado tratamento diferenciado 
exclusivamente para o abastecimento de aeronaves nacionais com 
destino ao exterior. 

O projeto de lei em exame está em conformidade com o disposto no 
art. 155, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que reduz a carga 
tributária do ICMS até 12%, igualando-a, portanto, à alíquota 
interestadual vigente na região Sudeste, nos termos da Resolução n° 
22, de 19/5/89. Daí porque não há necessidade de liberação prévia 
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária- CONFAZ. 
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Por outro lado, o projeto atende às medidas de recomposição de 

receita previstas no inciso 11 da Lei Federal no 101, de 2000, a 
chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer que a perda 
resultante da diminuição da carga tributária dos combustíveis e 
lubrificantes utilizados no abastecimento de aeronaves será 
compensada com o aumento da carga tributária dos atuais 25% para 
30% nas operações com armas e munições, embarcações recreativas 
e motocicletas esportivas. Tais produtos são considerados supérlluos, 
conforme a Tabela F a que se refere a alínea "a" do inciso I do art. 12 
da Lei no 6. 763, de 1975. 

Tendo em vista a majoração da carga tributária incidente sobre os 
produtos objeto da compensação de receita, e ainda o impacto da 
perda de receita tributária decorrente da redução do ICMS para 12% 
na situação já mencionada anteriormente, cuidou a proposição de, em 
seu art. 3° determinar que a lei somente irá vigorar no primeiro dia útil 
do exercício imediatamente subseqüente ao de sua publicação. Com 
isso, atende-se ao princípio constitucional da anterioridade tributária, 
definido no art. 150 da Constituição Federal, bem como 
compatibilizam-se as novas medidas de ordem tributária com o 
orçamento estadual. 

Logo, o projeto de lei em tela está em perleita sintonia com o 
ordenamento constitucional e compatível com a execução 
orçamentária. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 2.003/2002, no 1 o turno, conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Doutor Viana - Maria 

Olívia. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 30/4/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Américo Gualberto de Almeida, ocorrido em 
23/4/2002, em Pedro Leopoldo.(- Ciente. Oficie-se.) 
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Do Deputado Sávio Souza Cruz, dando c1encia à Casa do 

falecimento do Sr. Onofre Garcia Guimarães, ocorrido em 14/4/2002, 
em Abaeté. (- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila (2), dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Luiz Carlos Gonçalves Costa, ocorrido em 
19/4/2002, em Belo Horizonte, e da Sra. Maria Tomázia Scorcio, 
ocorrido em 20/4/2002, em Belo Horizonte.(- Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Colégio São Luis Gonzaga, em Elói 

Mendes, pelos 75 anos de existência (Requerimento no 3.250/2002, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de 
Minas, pela instalação de unidade acadêmica em Três Pontas 
(Requerimento no 3.251/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de apoio com o Dr. Wellington Gaia, Delegado Regional de 
Trabalho, pelos serviços prestados (Requerimento n° 3.285/2002, da 
Comissão do Trabalho). 
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ATAS 

ATA DA 351" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2/5/2002 
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 2.136 
a 2.138/2002 Requerimentos n°s 3.326 a 3.329/2002 
Comunicações: Comunicações da Comissão de Assuntos Municipais 
e do Deputado Wanderley Ávila (2) - Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados lrani Barbosa, Amilcar Martins e Marco Régis - 2a 
Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da 
Presidência - Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do 
Dia. 

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

Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Agostinho Patrús - Alencar da 
Silveira Júnior - Amilcar Martins - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Fábio Avelar - lrani Barbosa - João Pinto Ribeiro - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Paulo 
Pettersen - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)- Às 14h15min, a 

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

1 • Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Bilac Pinto, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

- A Deputada Maria Olívia, 1a-secretária "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Martinho Carmona, Presidente da Assembléia Legislativa do 

Pará, encaminhando, diante da aprovação de requerimento do 
Deputado Cláudio Almeida, voto de pesar pelo falecimento do Pe. 
José Tobias Zico, ocorrido em 9/2/2002, nesta Capital. 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, acusando 
o recebimento do Requerimento n" 3.207/2002, do Deputado 
Ambrósio Pinto, sobre o qual deixa de se manifestar por entender que 
a matéria - elaboração de estudos visando à concessão de aumento 
para os servidores do magistério - extrapola a competência desse 
órgão. 

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de 
Transportes e Obras Públicas, informando, em atenção ao 
Requerimento n" 2.919/2001, da Comissão de Transporte 
(encascalhamento de trechos de estradas no Município de Japonvar), 
que o DER-MG não tem condições de realizar a obra por 
administração direta. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos 
Municipais, encaminhando, em atenção a pedidos de diligência, 
documentação relativa aos Projetos de Lei n"s 407/99, 1.071/2000, 
1.813/2001, 1.981 e 1.987/2002. (- Anexem-se os documentos aos 
respectivos projetos.) 

Do Sr. Eudoro Santana, Deputado à Assembléia Legislativa do 
Ceará, encaminhando manifesto contra a extinção da Fundação 
Nacional de Saúde - FUNASA - e solicitando apoio a essa luta. (- À 
Comissão de Saúde.) 

Do Sr. João Francisco Dias, Presidente da Câmara Municipal de 
Caxambu, confirmando a inscrição daquela Casa no I Concurso 
Estadual de Sites sobre Turismo ern Minas Gerais. 

Do Sr. lvon Borges Martins, Presidente da Federação Estadual do 
Meio Ambiente, encaminhando informações relativas ao 
Requerimento n" 2.995/2001, da Comissão de Direitos Humanos. (-
Anexe-se ao Requerimento n" 2.995/2001.) 

Do Sr. Paulino Cícero de Vasconcellos, Presidente da 
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RURALMINAS, encaminhando a relação dos processos rurais a 
serem escriturados administrativamente por aquela fundação. (- À 
Comissão de Política Agropecuária.) 

Do Sr. David Márcio Santos Rodrigues, Diretor-Geral do Instituto de 
Geociências Aplicadas, encaminhando informações relativas ao 
Requerimento no 3.252/2002, da Comissão de Assuntos Municipais. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 3.252/2002.) 

Do Sr. Tarcísio Andrade Neves, Superintendente de Relacionamento 
Comercial da CEMIG, encaminhando informações relativas ao 
escritório regional da CEMIG em lpatinga. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

Do Sr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Coordenador do 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa 
dos Direitos Humanos, encaminhando, em atenção ao Requerimento 
no 3.061/2001, da Comissão de Direitos Humanos, cópia da Resposta 
do Promotor de Justiça da Comarca de Peçanha a respeito da 
inclusão de vítimas de tentativas de homicídio no PROVITA. 

Do Sr. Expedito de Castro Ferreira, Secretário Adjunto da Habitação, 
encaminhando o "Relatório de Atividades 2001 ", referente às ações da 
Secretaria da Habitação e da COHAB-MG. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

Do Sr. Otávio Lomônaco, Juiz de Direito, comunicando a existência 
de processo de reintegração de posse movido pelo Município de 
Carmo da Mata contra integrantes do MST. (-À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

Do Sr. Adilson Lamounier, Juiz de Direito da Comarca de Belo 
Horizonte, solicitando o envio de cópia da conclusão das 
investigações sobre reajuste de preços de serviços cartoriais. (- À 
Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. Evilázio Teubner Ferreira, Secretário Municipal de Saúde, 
prestando informações a respeito da limpeza de imóveis e do 
tratamento de água, em atenção ao Requerimento no 3.199/2002, do 
Deputado Hely Tarqüínio. 

Do Sr. Félix de Sousa Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo da 
Assembléia Legislativa da Paraíba, encaminhando cópias de 
instrumentos normativos que versam sobre a participação da 
sociedade civil na esfera do Poder Legislativo e solicitando o 

~-----------~------------~ 
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encaminhamento de iniciativas desta Casa com o mesmo propósito. 

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do 
Estado, em atenção ao Requerimento no 3.190/2002, da Comissão de 
Transporte, encaminhando cópia da resposta enviada pela Secretaria 
dos Transportes em atendimento ao referido requerimento. 

Do Sr. Geraldo Magela da Silva, Presidente da Federação das 
Cooperativas de Trabalho de Minas Gerais, manifestando indignação 
pela forma como as cooperativas do trabalho mineiras vêm sendo 
tratadas por fiscais do Ministério do Trabalho, por Juízes do Trabalho 
e por Promotores do Ministério do Trabalho. (- À Comissão do 
Trabalho.). 

Do Sr. Josué Florentino da Silva, Presidente do Movimento 
Estudantil Nacional Unificado, denunciando as dificuldades por que 
passa a referida entidade para exercer seus trabalhos. (- À Comissão 
de Educação.) 

Do Sr. Fernando de Araújo de Arães, Presidente do Conselho 
Estadual de Assistência Social, dando ciência à Casa da nova 
composição da Mesa diretora do referido Conselho. 

Do Sr. José Nilo de Castro, Presidente do Instituto de Direito 
Municipal, agradecendo a participação desta Casa na realização do 1 o 
Congresso Mineiro de Direito Municipal. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. João Batista Ferreira, apresentando denúncia de prostituição 
de menores.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

22 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.136/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de lapu - APAE -, 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 de lapu - APAE -, 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, 26 de abril de 2002. 
Djalma Diniz 
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Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
lapu - APAE - tem por finalidade promover ações e serviços 
filantrópicos que possibilitem, principalmente, a assistência às 
crianças, aos jovens e aos adultos excepcionais no âmbito do 
Município de lapu, promovendo o ajustamento e o bem-estar, bem 
como integração de pais, amigos ou responsáveis e a divulgação de 
informações sobre pessoa que se diferencia do nível médio dos 
indivíduos, no que se refere a uma ou várias características físicas, 
mentais ou sensoriais, de forma a exigir atendimento com referência a 
sua educação, desenvolvimento e integração social. 

Satisfazendo a referida entidade os requisitos legais de 
funcionamento, espero contar com o apoio dos nobres pares desta 
Casa Legislativa à aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.137/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores da Vila Nossa Senhora Mãe dos Pobres, com sede em 
Belo Horizonte. 

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

Comunitária dos Moradores da Vila Nossa Senhora Mãe dos Pobres, 
com sede em 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, 2 de maio de 2002. 
Luiz Menezes 
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores da Vila 

Nossa Senhora Mãe dos Pobres é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, fundada em 19/12/82, tendo como finalidade obter 
melhorias na comunidade e proporcionar melhores condições de vida 
para os moradores que ali vivem, estimulando o desenvolvimento 
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cultural e educacional de todos. A Associação zela pela saúde, pela 
educação e pelos direitos de todos, fazendo com que tenham amparo 
nos momentos de necessidade; implementa atividades que 
desenvolvem o espírito humanitário, como cursos, palestras e 
conferências; e promove atividades que desenvolvem o sentido de 
coletividade das pessoas, como as esportivas e de lazer. Reveste-se, 
assim, de grande importância e relevância social. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.138/2002 
Declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de 

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

Segurança Pública de Tupaciguara, 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, 26 de abril de 2002. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: A entidade para a qual propomos a declaração de 

utilidade pública tem por finalidade desenvolver, junto à comunidade 
local, projetos sociais e preventivos que auxiliem órgãos competentes, 
com estudos e sugestões, a obter maior eficácia operacional da 
segurança pública. A entidade atende aos requisitos para a 
declaração da utilidade pública e, portanto, conto com o apoio dos 
nobres pares na aprovação deste projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.326/2002, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja 

formulada manifestação de congratulações com o 2°-Sargento PM 
reformado Henrique Rodrigues de Oliveira pela comemoração de seus 
101 anos de idade.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 3.327/2002, da Comissão Especial da Prostituição Infantil, 
solicitando seja pedida ao Secretário da Segurança Pública cópia dos 



80 
inquéritos policiais que menciona. 

N° 3.328/2002, da Comissão Especial da Prostituição Infantil, 
solicitando seja pedida ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
cópia dos inquéritos policiais que menciona. 

N° 3.329/2002, do Deputado lrani Barbosa, solicitando seja enviado 
ao Presidente da CEMIG pedido de informações sobre a origem 
orçamentária dos recursos utilizados na compra da participação 
acionária na empresa lnfovia S.A. e pedido de remessa dos 
documentos que menciona.(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Assuntos Municipais e do Deputado Wanderley A vila (2). 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa* - Srs. Deputados, mais uma vez, subo à 

tribuna para levar ao conhecimento da Casa fatos lamentáveis 
relativos ao comportamento de parlamentar que, até pouco tempo 
atrás, tinha credibilidade junto à Igreja Católica, a qual, como é de 
amplo conhecimento, passa por profundas transformações. 

Testemunhamos que o Papa João Paulo 11, sabiamente orientado 
por Deus, está promovendo transformações que trarão de volta os 
católicos que, como eu, tinham se afastado por não concordarem com 
os caminhos que a Igreja estava seguindo e que a levaram à 
encruzilhada em que se encontra. 

Pertenço à ala da Igreja que apóia o pensamento de João Paulo 11 e 
que se opõe à que apóia a pederastia, a pedofilia e todas as 
transgressões morais que adentraram a porta da Igreja Católica, 
juntamente com a politização partidária, fato também combatido pelo 
Papa João Paulo 11, que tão bem é representado em Minas Gerais por 
D. Serafim Fernandes. . 

Tanto isso é verdade que, em Ribeirão das Neves, presenciamos 
serem afastados quatro padres que não representavam o pensamento 
da Igreja. 

Sei que o despertar da necessidade dessas modificações, naquela 
localidade, nasceu com a instalação da CPI Prisional nesta Casa 
Legislativa, que apura a participação da Pastoral Carcerária, por meio 
de um grupo denominado Liberarte, no tráfico de drogas e na 
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facilitação de fuga no sistema prisional. 

Primeiro, quiseram impedir o funcionamento da CPI mediante 
mentiras e falsos testemunhos proferidos nesta tribuna. Como as 
evidências eram enormes, não houve convencimento dos 
parlamentares. 

Passaram a se articular por meio do Judiciário, que, igualmente, 
diante das evidências e tendo em vista a necessidade de demonstrar 
à sociedade que o Poder Judiciário não com pactuava com as práticas 
apuradas pela CPI Prisional, afastou o Juiz da comarca, Wenderson 
de Souza Lima, da direção do Fórum, indicando a Juiza que 
remodelou, em curto espaço de tempo, a fisionomia do Judiciário 
local. 

Não satisfeitos, tentam agora intrigar-me com a Igreja Católica, 
usando a falsa afirmação de que teria dito que D. Serafim estaria 
participando do tráfico de drogas em Ribeirão das Neves. Vejam a que 
ponto esse parlamentar chegou, ao pretender imputar-me a autoria de 
acusação que jamais fiz, seja na tribuna desta Casa, seja nos meios 
de comunicação ou em qualquer local, mesmo porque admiro e 
respeito o Cardeal D. Serafim, cuja trajetória todos os mineiros 
acompanharam. Jamais estive tão satisfeito com minha Igreja Católica 
quanto agora, sob o comando do Cardeal D. Serafim. Quando digo 
minha Igreja Católica quero diferenciá-la da Igreja Católica do 
Deputado Durval Ângelo e de grande parte do PT, que a usurparam 
com nítidas finalidades político-partidárias. Agora, quando a Igreja 
Católica é julgada e penalizada por práticas introduzidas em seu seio 
por membros da ala pertencente ao PT, não vemos nenhum dos 
membros dessa ala sair em defesa da Igreja. 

Desafio o Deputado Durval Ângelo, pertencente à ala da Igreja 
Católica que apóia a Pastoral Carcerária e a pederastia, a subir nesta 
tribuna e defender essa prática. A ala a que pertence o Deputado 
Durval Ângelo chegou ao ponto de apoiar o movimento "gay" de 
Salvador, que, desrespeitosamente, colocou como seu padroeiro São 
Sebastião, com o aplauso e apoio do PT local. 

Afirmei que estava satisfeito com a minha Igreja Católica, porque já 
apontou o caminho da rua para o PT e para outros movimentos que 
usurpavam benesses, expondo a Igreja a um desgaste jamais visto. 

Comunico à Casa que protocolei um requerimento para que sejam 
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levantados todos os meus pronunciamentos feitos nesta tribuna, • 
para verificar se em algum momento ataquei D. Serafim. Igualmente 
comunico que estou requerendo à Corregedoria da Casa a abertura 
de um procedimento disciplinar contra o Deputado Durval Ângelo, por 
quebra de decoro parlamentar. 

Que Deus me ilumine, para que possa ajudar a expulsar da Igreja 
Católica esse cancro que se chama PT, juntamente com todas as 
suas entidades, a exemplo da Pastoral Carcerária, que, em Ribeirão 
das Neves, vinha servindo apenas de biombo ao tráfico de drogas e à 
facilitação de fugas. 

Entendo o desespero do Deputado Durval Ângelo, que, à véspera 
das eleições, vê minguar o celeiro da ala da Igreja Católica que 
alimentou suas vaidades, e não só as dele, porque em todas as Casas 
Legislativas pelo menos 50% da Bancada do PT foi eleita em cima da 
boa-fé do povo católico. Enquanto tiver forças lutarei pela moralidade 
na Igreja Católica e pela expulsão de seus vendilhões. 

Sr. Presidente, ainda tenho mais alguma coisa para ser dita desta 
tribuna. No dia 2/4/2002, protocolei queixa-crime na Secretaria da 
Segurança Pública contra os Deputados Durval Ângelo e Eduardo 
Brandão e os Vereadores Vicente Ornelas e Vicente Mendonça, que, 
de forma covarde, sacana, própria de bandidos, contrataram um 
cidadão chamado Elvis para ir à televisão dizer que eu havia 
contratado pistoleiros para matar um vagabundo chamado Durval 
Ângelo, um vagabundo chamado Eduardo Brandão, os dois 
Promotores bandidos e o Juiz bandido daquela cidade, Wenderson de 
Souza Lima. 

Nunca utilizei arma para atirar em alguém, nunca mandei matar. 
Mas tenho convicção de que, se, um dia, tiver que dar um tiro em 
alguém, não vou negociar nem comprar terceiros. Tenho certeza de 
que eu mesmo teria todas as condições para fazê-lo. 

Um homem tem que saber seus limites, o que pode e o que não 
pode fazer. Um homem com o temperamento como o meu, em dado 
momento, dependendo da provocação, dependendo da situação, não 
precisa contratar alguém. Bandido contrata, como o Durval Ângelo, 
que contratou o bandido Elvis para falar que eu havia contratado 
pistoleiros. Agora estamos vendo, pela imprensa, o Deputado ser 
achacado pela pseudotestemunha, por esse cidadão que se chama 
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E I vis. 

Aqui está cópia da ocorrência dirigida ao Secretário da Segurança 
Pública - processo instaurado pela Corregedoria, fui ouvido pela 
Delegacia Metropolitana no dia 2 de abril. Até hoje nenhum 
procedimento foi tomado. Mas acho engraçado que, quando os 
bandidos estavam achacando Durval Ângelo - porque bandido que 
trata com bandido vira refém -, na mesma hora a polícia mandou 
investigar. 

Assim, pergunto ao Secretário da Segurança, Dr. Márcio 
Domingues, com quem tentei falar de manhã, inclusive pelo celular, 
por duas vezes consecutivas, mas não consegui: que rabo preso a 
polícia tem com o PT? Em tudo o PT acusa a polícia nesta Casa, na 
Comissão de Direitos Humanos, e continuam serviçais do PT nesse 
caso. 

Um cidadão acusou Rogério Correia de cheirador de cocaína. De 
repente, esse cidadão morreu assassinado, e ninguém investigou. 
Peço a investigação de um cidadão comprado e contratado pelo PT e 
pelo Deputado Durval Ângelo, mas ninguém investiga. Aí, na hora que 
começam a chantagear o Deputado, o patrocinador de pederastia, de 
pedofilia dentro do PT, a polícia corre, vai prender, vai buscar, vai 
achacar, segurar, grampear telefone, vai fazer tudo. 

Para prender uma das quadrilhas de Ribeirão das Neves, na mesma 
hora conseguiu-se polícia, Juiz, autorização, grampo de telefone e 
tudo mais. As outras qUadrilhas estão lá, soltas, e o próprio Promotor 
negociava com elas dentro do presídio, com apoio e sustentação do 
PT. Digo PT referindo-me a todo o PT de Ribeirão das Neves e boa 
parte do PT desta Casa. 

Sr. Presidente, estamos encaminhando mais uma representação ao 
Presidente desta Casa, solicitando que investigue tudo o que acabei 
de dizer desta tribuna: que o Deputado Durval Ângelo e seus 
comparsas de Ribeirão das Neves contrataram um cidadão chamado 
Elvis para mentir em seu testemunho, dizendo que eu teria contratado 
algum pistoleiro. O Elvis passou, agora, a chantagear o Durval Ângelo, 
porque sabe, tem o rabo preso do Durval Ângelo, foi ele que o 
contratou. E a polícia não vai investigar, mesmo com minha queixa, 
com os nomes e as testemunhas que eu citei. 

A polícia de Ribeirão das Neves não tem um veículo sequer para se 
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deslocar durante as investigações. A condição da Secretaria da 
Segurança Pública em Ribeirão das Neves é zero. Pergunto ao 
Secretário Márcio Domingues - porque faço parte da base do Governo 
nesta Casa - qual conluio existe entre parte da Secretaria e esse PT 
corrupto de Ribeirão das Neves, junto com esse Deputado, esse 
vagabundo, apoiador de pederastia e pedofilia nesta Casa, Durval 
Ângelo. 

Sr. Presidente, fica aqui minha solicitação, mas vou oficializá-la ao 
Presidente desta Casa, porque a única coisa que tenho feito é 
denunciar os envolvidos no tráfico de drogas. 

Minha ação tem sido dificultada pela Polícia Militar, por esta Casa, 
pela imprensa, por todos os órgãos, pelo Judiciário, pelo Ministério 
Público. O que a droga tem? Será que é mais forte do que estou 
imaginando? O que mais falta? Vim a esta tribuna com provas para 
mostrar quem está envolvido com isso. 

Ontem uma jornalista de determinado jornal, cujo dono foi acusado, 
por outro jornal, recentemente, de estar envolvido com tráfico de 
drogas e teve que montar um jornal para evitar isso, entrevistou-me. 
Hoje esse jornal solta entrevista com nota completamente truncada. 
Não posso acreditar que haja mais gente e poder envolvido com essa 
droga do que já imaginava. Sou contra o tráfico, não gosto de 
traficante, de cheirador de pó. Sabemos que a tropa dele sumiu com 
um caboclo, por encomenda, e ninguém investigou. O que mais há por 
trás dessa droga? Um cidadão como eu, no quinto mandato, vem aqui 
para denunciar. E não tenho rabo preso, está provado. Se tivesse 
alguma coisa, e já disse aqui, teriam arrancado meu rabo com bunda 
e tudo. Já mostrei que não tenho rabo preso. Tentam me imputar tanta 
coisa, até dizer que sou bandido, que é como o Deputado Durval 
Ângelo, desta Casa, tenta me colocar. Até disseram que teria acusado 
D. Serafim de traficante. Mas traficante é o Durval Ângelo, o Rogério 
Correia, o PT deles, essa turma de bandidos, que entrou na Igreja 
pela porta dos fundos, para introduzir a pederastia, a pedofilia e 
conseguir o apoio dessa turma, juntamente com a Pastoral Carcerária 
de Ribeirão das Neves, para servir de biombo para o tráfico de 
drogas. 

Sr. Presidente, nada mais tenho a dizer, apenas gostaria que as 
providências fossem tomadas. Vou oficializar meus pedidos e espero 
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providências desta Casa contra o tráfico, os traficantes e aqueles 
que os defendem veementemente, como o PT desta Casa. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. e Sras. 

Deputadas, quero fazer saudação especial à minha colega, Deputada 
Maria Olívia, que sempre está presente nas reuniões do Plenário e 
que me ouve atentamente. Por diversas vezes tenho subido a esta 
tribuna para, com serenidade, absoluta tranqüilidade e firmeza, 
denunciar o que me parece o uso indevido do dinheiro público, um 
abuso da atual administração, do Governo Itamar Franco, no sentido 
de usar o dinheiro público para um gasto excessivo, sem limites, com 
publicidade. E, digo mais, publicidade essa feita não apenas na mídia, 
nos veículos de Minas Gerais, mas temos notícia e temos recebido 
denúncias de vários Estados brasileiros, de mineiros que estavam de 
férias no litoral, que me procuraram, mineiros em São Paulo e assim 
por diante, dizendo que essa ofensiva de comunicação, de publicidade 
por parte do Governo atinge, hoje, grande parte do Brasil. 

O Governo mineiro está usando dinheiro público, do contribuinte de 
Minas Gerais, para fazer uma campanha exagerada. Mais do que 
isso, tenho procurado chamar a atenção de todos os mineiros não 
apenas sobre o excesso de recursos usados, mas, sobretudo, sobre o 
conteúdo dessa campanha, que não hesito em chamar de mentiroso. 
Estão mentindo para os mineiros e para o povo brasileiro, 
principalmente sobre o que se anuncia e se apregoa que o Governo 
mineiro tenha feito. 

Tomei particularmente como minha a bandeira de desmascarar a 
propaganda que o Governo de Minas Gerais, juntamente com a 
CEMIG, estava fazendo da construção de usinas hidrelétricas. Era 
uma propaganda mentirosa, exagerada, que distorcia a realidade. 
Mentia-se para o povo de Minas Gerais, com absoluta falta de 
vergonha, sobre a construção de 14 hidrelétricas, de não sei mais 
quantas usinas, etc. 

Trouxe números do Ministério das Minas e Energia e do próprio 
Governo de Minas, e provei de maneira cabal e indiscutível que o 
Governo mineiro estava mentindo para a população. O próprio 
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Governo reconheceu o exagero, o excesso, a distorção e a mentira. 
Foram obrigados a recuar nos números que estavam sendo 
apregoados. Falo isso em relação a praticamente todos os itens da 
propaganda governamental sobre a construção de estradas, asfalto, 
área de saúde, etc. 

Hoje, venho a esta tribuna e peço a atenção dos Deputados, 
Deputadas e do povo de Minas Gerais, porque, neste momento, está 
em curso uma campanha publicitária veiculada exaustivamente nos 
canais de televisão sobre as ações do Governo Itamar Franco na área 
de cultura. Não sei quem é o responsável por essa campanha. Já 
manifestei de público e pessoalmente o respeito e apreço pessoal que 
tenho pelo Secretário Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Trata-se de 
um homem que, ao longo de sua vida, tem prestado inúmeros 
serviços às culturas mineira e brasileira. Reconheço nele competência 
para cuidar dos assuntos da nossa cultura. 

Não sei qual a eventual participação que o Secretário Ângelo teria 
tido no fornecimento dos dados que estão sendo veiculados pelas 
televisões mineiras sobre a ação governamental na área de cultura. 
Mas peço vênia a todos para afirmar, de viva voz, que estão mentindo, 
mais uma vez, para o povo de Minas Gerais. Vou dar um exemplo 
muito claro e concreto. Estão falando sobre bandas de músicas -
ajuda na compra de instrumentos. Esse é um antigo programa do 
Governo de Minas. Foi do Governo Hélio Garcia e continuou no 
Governo Eduardo Azeredo. 

A Secretaria de Cultura cuidou com muito carinho das bandas de 
música mineiras, que são importantes na nossa tradição cultural, 
sobretudo nos municípios mineiros do interior e mais antigos. Temos 
dito sempre que uma cidade sem uma banda de música é 
empobrecida e triste. 

As bandas de música participam de todos os eventos cívicos, festas 
religiosas, celebrações festivas, enterros, enfim, a banda de música 
tem papel central na vida de todos os mineiros. Todos nós, mineiros, 
carregamos no coração essa lembrança da infância e um sentimento 
de gratidão pelo papel que esses músicos abnegados, voluntários, 
amadores têm desempenhado na preservação da cultura mineira. Por 
essa razão, todo mineiro tem paixão por banda de música. 

Na propaganda do atual Governo, tomam a si a função de distribuir 
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instrumentos musicais para as bandas. É preciso chamar a atenção 
da opinião pública para o fato de que grande parte dos recursos, se 
não todos, são do Governo Federal. Fui Secretário da Cultura do 
Governo Eduardo Azeredo e sei disso. Deixamos para ser distribuído 
pelo Governo que nos sucedeu, Itamar Franco, grande número de 
instrumentos musicais que não puderam ser distribuídos naquele 
momento, porque a tramitação no Ministério da Cultura às vezes é 
demorada. 

Mudando de assunto, essa propaganda fala em 700 bibliotecas 
públicas municipais. Minas tem 853 municípios. Ora, meu Deus do 
céu, quem me dera Minas tivesse 700 bibliotecas públicas. Mas o que 
mais nos indignou e horrorizou na capacidade e na coragem de mentir 
para o povo foi quando se fez menção à Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura. Isso nos agride e ofende porque diz respeito a um conjunto 
formidável de homens e mulheres. Na época em que respondia pela 
Secretaria da Cultura, criamos um grupo de trabalho que tomou a si a 
tarefa de criar em Minas Gerais, a exemplo de vários Estados, sua Lei 
de Incentivo à Cultura. Na época, oito ou nove Estados já tinham sua 
Lei de Incentivo à Cultura, e Minas Gerais ainda não tinha a sua. 
Tenho o orgulho e a honra de ter sido Secretário da Cultura no 
momento da criação, do estudo, da implantação e sanção da Lei de 
Incentivo à Cultura de Minas Gerais. 

Esta Casa, os Deputados da legislatura passada, todos são 
testemunhas do que estou falando porque foram eles que, de maneira 
unânime e soberana, tiveram a grandeza de compreender o caráter 
daquela lei, a começar pelo então Presidente desta Casa, Deputado 
Romeu Queiroz, passando por Deputados de todas as bancadas, da 
Oposição e da Situação, que aprovaram a lei. Foi sancionada em 
novembro de 1997, numa solenidade no Palácio da Liberdade, com a 
presença de representantes da área cultural - da dança, da literatura, 
do teatro, do circo, das artes plásticas. Foi bela e inesquecível a 
reunião, na Semana Nacional da Cultura, em 1997. 

E podemos provar o que estamos dizendo. A Lei de Incentivo à 
Cultura não foi uma criação de um homem absolutamente inculto e 
ignorante, que é o Governador Itamar Franco. Não criou essa lei, não 
sabe como ela funciona nem para que serve. Foi criada no Governo 
Eduardo Azeredo. Ainda recentemente, ouvi, para meu prazer, um 
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depoimento do Presidente da Assembléia, Deputado Antônio Júlio, 
que me dizia não ter certeza se a Lei de Incentivo à Cultura 
funcionaria, mas, na sua terra, Pará de Minas, usaram a lei criada por 
nós na administração Eduardo Azeredo, e, graças a ela, foi possível 
criar um centro cultural na cidade, no prédio onde funcionava a 
estação ferroviária. Vários Deputados desta Casa já me deram 
depoimento sobre o uso da Lei de Incentivo à Cultura. 

Criamos um mecanismo inovador na Lei de Incentivo à Cultura, que 
foi a possibilidade de as empresas que se encontravam em dívida 
ativa terem incentivo maior para investir em cultura. E tenho notícia 
segura de que só a Fundação Clóvis Salgado, o Palácio das Artes, 
que é do Governo de Minas, na atual administração Itamar Franco, já 
conseguiu, usando a Lei de Incentivo à Cultura, criada por todos nós-
por nós, do Governo Eduardo Azeredo, quando tive o privilégio de ser 
o Secretário da Cultura-, captar mais de R$15.000.000,00. 

Vejo, a minha frente, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que 
exerceu mandato na legislatura passada; a Deputada Maria Olívia; o 
Deputado João Pinto Ribeiro, que, à época, era meu colega no 
Governo; todos são testemunhas da verdade do que digo: a Lei de 
Incentivo à Cultura foi criada no Governo Eduardo Azeredo, aprovada 
em dois turnos, nesta Casa, por unanimidade, pela compreensão de 
todos os Deputados de todos os partidos políticos. Foi sancionada em 
5/11/97, em solenidade no Palácio da Liberdade, corn a participação 
de representantes de todos os segmentos da área da cultura. O 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que ora preside esta reunião e já foi 
Presidente da Comissão de Educação desta Casa, também é 
testemunha do que digo, porque é sensível, conhecedor e 
incentivador da cultura. E a Deputada Maria Olívia, que criou uma 
nova legislação visando assegurar recursos para financiar projetos 
culturais, um fundo estadual de cultura; todos sabem da verdade do 
que estou dizendo. 

"A mentira tem pernas curtas", e S. Exa. o Governador está 
mentindo para o povo mineiro ao anunciar, em horário nobre, na 
televisão, gastando o dinheiro desse mesmo povo, que criou a Lei de 
Incentivo à Cultura. V. Exa. mente quando fala que restaurou o 
Palácio das Artes. Tive a honra de ter participado pessoalmente da 
reinauguração do Palácio das Artes, após o incêndio ocorrido no 
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teatro principal. Participei da campanha para levantar recursos para 
a sua reconstrução. Tive o privilégio de convidar o Ministro Francisco 
Wefort, que conosco visitou o Palácio das Artes, a ele levou recursos 
federais junto com os da iniciativa privada, e conseguimos reconstruí-
lo e reinaugurá-lo. Eu já não era Secretário à época. O Secretário da 
Cultura era o Deputado Octávio Elísio Alves de Brito. Participei da 
reforma do Palácio das Artes e da sanção da Lei de Incentivo à 
Cultura. O Governador Itamar Franco não tem limites e, certamente, 
por falta de verdades para dizer ao público, por falta de obras, é 
obrigado a recorrer à mentira. E mentir para o povo de Minas Gerais, 
não. 

Meus amigos de Minas Gerais, colegas Deputados, todos são 
testemunhas da verdade do que falo. A Lei de Incentivo à Cultura foi 
gestada, pensada, criada e sancionada no Governo Eduardo Azeredo. 
Foi sancionada em novembro de 1997, portanto, nem mesmo, no 
último ano do Governo Azeredo, quando eu ainda era Secretário da 
Cultura. E desafio qualquer representante do Governo de Minas, 
Deputado, Líder de Governo, Secretário, a vir a esta tribuna ou ir à 
mídia para desmentir minhas palavras. Mineiros, não acreditem num 
Governador mentiroso. Ele não merece o nosso respeito. Quem 
mente não tem credibilidade. A Lei de Incentivo à Cultura, com muita 
honra, foi uma obra do Governo Eduardo Azeredo. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis* - Sr. Presidente "ad hoc", Deputado 

Dalmo Ribeiro Silva, Srs. Deputados, imprensa, visitantes que nos 
honram com sua presença nas galerias, aproveitamos a oportunidade 
desta reunião, em que a Assembléia toca seus trabalhos em banho-
maria, depois de um feriado, para assomar à tribuna e falar de alguns 
temas variados. 

Vindo para a Assembléia há alguns minutos e tendo por hábito 
acompanhar a programação da Rádio Itatiaia, ouvi Eduardo Lima 
trazer à baila um tema muito interessante para a discussão dos 
ouvintes, aos quais fazia perguntas. Tive a oportunidade de ouvir as 
duas primeiras respostas à pergunta sobre a trajetória de Lula e sua 
possível assunção à Presidência da República, e o radialista colocava 
as várias nuances que têm permeado essa possibilidade - já 
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vislumbrada agora - de Luís Inácio Lula da Silva tornar-se 
Presidente da República no próximo quatriênio, ressaltando a pressão 
internacional sobre o País. 

Fiquei satisfeito quando ouvi as respostas. Um deles, auxiliar de 
serviços, dizia que iria votar em Lula, pairassem ou não ameaças 
sobre o Brasil e a nossa economia, porque o País precisa dar um 
basta a esse sistema especulativo financeiro. O próprio Eduardo Lima, 
ao fazer um comentário sobre os Bancos e banqueiros, disse, com 
propriedade, que neste País nenhum banqueiro toma prejuízo, eles 
levam apenas vantagens e humilham seus clientes. Isso é pura 
verdade. Quem nunca sofreu humilhação por parte de banqueiros e 
dessa gangue, que ganha em tempos de inflação e em tempos de 
estabilidade financeira? Para eles, não há chuva nem sol. Ganham, e 
ganham alto. Especulam. 

Por isso, foi interessante que os ouvintes tenham se posicionado 
com destemor, dizendo que, sob qualquer prisma, irão votar em Lula 
para a Presidência da República, uma vez que não há que se temer 
desgraça maior do que a que vivemos neste País, com tanto 
desemprego, fome e miséria. Não há porque temermos mais do que 
isso, pois já chegamos ao fundo do poço, senhores telespectadores. 
Por que temermos ameaças de países poderosos? 

Essa gangue de Morgan Stanley e de Maryon Linch não ressurgiu 
das cinzas, como Fênix; ressurgiu como um dragão de sete cabeças, 
com partes do corpo regeneráveis, dos escombros das torres gêmeas 
de Nova Iorque, depois dos atentados. Já sabemos, de sã 
consciência, que um atentado às torres não seria capaz de destruir 
esse monstro da economia mundial, do sistema financeiro, das 
pesquisas econômicas. 

São eles que estão aí a dizer que os títulos brasileiros têm de ser 
rebaixados em seus valores, para criar um clima na população 
brasileira. Mas o povo brasileiro não é idiota. O povo brasileiro está 
suficientemente preparado para não sofrer mais enganações dos 
poderosos, principalmente dos poderosos da economia nacional. 

Esse é o primeiro tema que pretendia desenvolver aqui hoje. O 
segundo é lamentar a morte de uma pessoa que não pude conhecer 
bem, que conheci de vista, apenas, nas duas ou três vezes em que 
tive acesso a ele, numa breve relação comercial. É uma figura 
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legendária no Bairro da Serra, de Belo Horizonte, e eu, como 
representante do povo mineiro, também tenho o direito de vir aqui e 
mostrar que as pessoas simples do povo que morrem também devem 
ser lembradas na tribuna da Assembléia. Não só os medalhões, os 
caciques da política, os grandes, os ricos e os poderosos. Também 
devemos venerar aqui os simples, aqueles que fazem o cotidiano da 
nossa vida, da vida do município, do Estado e do País. 

Para minha tristeza, chegando de 900km de viagem que percorri 
pelas estradas de Minas, saindo de Belo Horizonte, viajando pela 
Fernão Dias, chegando à minha terra, Muzambinho, chegando mais 
além, à tardinha, a Monte Santo de Minas e retornando pela MG-50, 
aqui cheguei à 1 hora da madrugada e não percebi os acontecimentos 
que giravam ao redor da minha casa. E hoje, já mais tarde, quando 
me levantava, ao ler o jornal "Estado de Minas", na sua página 23, 
surpreendi-me com o texto, um sofrido adeus ao amigo Salomão. 
Gosto de ler essa página por causa do cronista Wagner Seixas, um 
dos jornalistas mais sensíveis e capacitados da imprensa mineira. 
Gosto de suas palavras, porque são sinceras, representativas e dizem 
muito da nossa vida. Salomão era proprietário de um bar, quase na 
esquina, no cruzamento das Ruas do Ouro e Palmira, no Bairro da 
Serra. Recanto aprazível para aqueles que gostam de tomar uma 
cervejinha nas tardes de sábado ou domingo, estabelecimento co-
dirigido pelo filho Salomão, que muitos chamam de Salinho, o mesmo 
que Salomãozinho, a quem também conheço de vista. Portanto, estou 
aqui tocando tambores fúnebres não por uma pessoa de minha 
amizade, mas por pessoa que sei que é bastante estimada no Bairro 
da Serra e circunvizinhanças, principalmente por aqueles que torcem 
pelo Clube Atlético Mineiro e vão lá acompanhar pela televisão os 
jogos desse time. Eu achava interessante quando, da sala da minha 
casa, onde gosto de acompanhar pelas TVs de canais abertos vários 
jogos ao mesmo tempo, às vezes, acompanhando pela televisão um 
jogo, mas interessado também no jogo do Atlético que passava em 
outro canal, escutava aquela grita que vinha da rua, como se fosse o 
Mineirão próximo de mim. Aquela grita vinha do bar do Salomão, e eu 
podia ter certeza de que era gol do Atlético. Imediatamente, acionava 
o controle remoto para o canal que passava o jogo do Atlético e via, 
praticamente, a repetição do lance do gol. 
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E essa motivação do Salomão conseguiu congregar toda a Serra. 

Um dos meus filhos teve a oportunidade de ver, certa vez, um cidadão 
perder todo seu dinheiro numa máquina de caça-níqueis. Lisandro 
teve oportunidade de ver Salomão abrir a máquina, verificar o que 
tinha acontecido e devolver-lhe o dinheiro, aconselhando-o a nunca 
mais jogar. Essa era a magnanimidade de Salomão. 

Gostaria de ler aqui o artigo de Wagner Seixas, cronista do "Estado 
de Minas", que diz muito mais do que eu poderia dizer agora. Diria, 
antes de começar, que na porta do Plenário está freqüentemente um 
assessor do Líder do Governo, Deputado Toninho Andrade, Eduardo 
Ávila, grande amigo de Salomão. Salomão morreu, ontem, aos 68 
anos de idade, de uma doença crônica. Vamos ao artigo de Wagner 
Seixas. (- Lê:) 

"Um sofrido adeus ao amigo Salomão. 
Um feriado pardo. Perdi um amigo. Velho e cordial amigo, cuja 

especialidade era arrancar, entre sorrisos, uma sábia orientação, um 
conselho abalizado, na sua experiência e na vida que lhe produziu 
tantas coisas boas. O amigo Salomão se foi. Com ele, tantas noites 
conversadas, tantos temas tratados, tanta devoção. Valia-me de seu 
intenso humor para sarar amarguras e humores retalhados pela rotina. 
Eu e tantos outros tornamo-nos tão habituais, na sua tenda de 
cervejas e salgados, que nos bastava apenas sua imponente 
presença para nossa satisfação. Salomão e sua origem árabe 
combinavam perfeitamente. O que não combinavam eram sua 
estatura agigantada e músculos de boxer com a doçura escancarada 
nas gelhas de sua face. Salomão expunha uma enorme capacidade 
de tornar agradável qualquer ambiente. Seja no tom cômico de suas 
provocações, seja na rouquidão até afinada da voz, ao entoar canções 
do passado. Apesar dos dedos rudes e roliços, aventurava dedilhadas 
no violão. Era uma figura ímpar no caráter. Seu comportamento 
intrinsecamente honrado, tornava-se exemplar para os filhos e 
amigos. Seria impossível a baluartes da maldade freqüentar seu 
reduto e ter-lhe um segundo de prosa. Salomão era irretocável na 
retidão e assim exigia de quem lhe repartia o convívio. Torna-se uma 
lenda na Serra, onde serviu pelo menos três gerações. Ele mesmo viu 
nascer o bairro, quando o pai, recém-chegado do Líbano, montou um 
pequeno negócio. Precocemente, Salomão já labutava no comércio e 
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o bar era o último reduto civilizado da outrora Serra. Sessenta e 
tantos anos atrás de um balcão, ele soube manter a fidelidade de 
milhares de pessoas, dedicando-lhes atenção especial. Costumo dizer 
que o bar do Salomão é o mais democrático e eclético espaço do 
Brasil. Dividem a pedra de mármore ou as cadeiras de plástico 
representantes de seqüências sociais tão diferentes ou idéias 
divergentes. Os antagonismos coexistem no minúsculo copo-sujo, de 
uma forma tão salutar, que qualquer teórico das igualdades miraria o 
exemplo daquele boteco. Chorei e choram seus amigos. Todos 
confessam o peso do egoísmo para verter as lágrimas. Dói-nos saber 
que não teremos mais aquele homenzarrão, de bermudas e chinelo de 
dedo, abanando incessantemente sua gigantesca mão a todos que 
passavam pela rua do Ouro. Sentava-se, na porta do seu bar, e via a 
vida e as pessoas passarem. Um dia assistia ao passear de criança e, 
no outro, ela já era um médico, um jornalista, ou um advogado, ou 
bancário, ou um cidadão repleto de dignidade. Afinal, uma saudação 
vinda das mãos do amigo era aval da honradez. Tamanha 
popularidade não surgiu no repente. Fez-se pelas várias atitudes 
solidárias do amigo. Salomão foi um servente dos amigos e vizinhos. 
Perdê-lo traz-me uma dor doída, como dizia Sérgio Bitencourt. Sua 
incontrolável paixão era o Atlético mineiro. Embora não dividisse com 
ele a mesma opção clubística, admirava aquele exuberante amor pelo 
alvinegro. Vai-se o amigo de quem tive o privilégio de compartilhar sua 
iluminada aura, a partir de 1982, quando, pela primeira vez, pisei no 
seu bar e, ao atender-me, pude sentir a sensação de ser seu freguês 
há dezenas de anos. 

Salomão tinha o dom de afagar nossos egos. Ele se foi, mas eu e 
todos os seus amigos manteremos a rotina de nos reunir no balcão e 
discutir a salvação nacional. Durante um bom tempo, Salomão e sua 
história serão nossos temas preferenciais de conversas. Há muito o 
que se recordar do velho libanês. E, creio, sempre o verei transitar 
pela Rua do Ouro e ouvirei a sua fala-sorriso, cuja finalidade era 
aumentar nossos prazeres nas deliciosas tardes de sábado. A 
imortalidade do amigo estará em nossos corações. Um recado tardio: 
caro Salomão, ontem, torci pelo Atlético na esperança de que sua 
visita aos céus fosse acompanhada por gritos eufóricos de 
Galôooo ... O enterro do amigo foi hoje, às 9h30min, no Cemitério do 
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Bonfim". 

Presto esta homenagem ao Salomão, de quem, como já disse, não 
tive o privilégio de ser amigo, mas que conheci como freguês 
ocasional de seu bar. Mas meus filhos o conheceram, e, em nome 
deles, que o veneravam, quero também venerá-lo desta tribuna. 
Tenho a certeza de que todos os belo-horizontinos que freqüentaram 
o seu bar gostariam de agir da mesma forma. Muito obrigado. 

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

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2" Parte da reunião, com a 1 • Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Decisão da Presidência 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação do Requerimento no 3.302/2002 ao 
Requerimento no 3.301/2002, ambos da Comissão de Transporte, por 
guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 2 de maio de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, no exercício da Presidência. 

Leitura de Comunicações 
· A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 

apresentada nesta reunião pela Comissão de Assuntos Municipais · 
aprovação, na ag• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°S 3.257 a 
3.259/2002 , do Deputado Arlen Santiago. (Ciente. Publique-se.) 

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 especial de terça-feira, dia 
7, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 
(· A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 
7/5/2002.). 
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A proposição em tela, de autoria do Deputado Ivo José, pretende 
seja declarada de utilidade pública a Comunidade Espírita Joanna de 
Ângelis- CEJA -, com sede no Município de lpatinga. 

Após o exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Comunidade Espírita Joanna de Ângelis tem por objetivo 

primordial estudar, praticar e divulgar a doutrina espírita, codificada 
por Allan Kardec, nos aspectos filosófico, científico e religioso. Para a 
consecução dos seus objetivos, promove reuniões doutrinárias, 
estimula pesquisas em sua área de atuação e colabora com entidades 
afins, prestando serviços de assistência social. 

Justa e meritória se torna, portanto, a declaração de sua utilidade 
pública. 

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

2.019/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 2002. 
José Henrique, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.034/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado João Leite, a proposição em tela visa a 
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 
Alvorada, com sede no Município de Divinópolis. 

Após publicação, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
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constitucionalidade e legalidade na forma original. 

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

Fundamentação 
A entidade em apreço tem por objetivo maior a promoção do 

desenvolvimento da comunidade, visando a satisfazer suas 
necessidades básicas. 

Entre tais necessidades, a proteção à saúde ocupa lugar de 
destaque, e os seus dirigentes envidam esforços para sensibilizar o 
poder público na implantação de serviços e programas que visem a 
atender, principalmente, às crianças e aos idosos. 

A entidade estimula também o convívio entre os moradores, 
promovendo atividades de integração e sociabilização. 

Diante de tais considerações, julgamos meritório outorgar o título 
declaratório de utilidade pública à Associação dos Moradores do 
Bairro Alvorada. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

2.034/2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Djalma Diniz, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.035/2002 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei sob comento 
visa declarar de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Divinópolis - CDUDiv. -, com sede no mesmo município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda no 1, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, conforme preceitua o art. 102, XIII, c/c o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Divinópolis é uma sociedade 

civil sem fins lucrativos, tem por finalidade promover a aproximação 
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entre dirigentes de empresas varejistas, visando estreitar o 
companheirismo e a colaboração recíproca. Propicia a troca de 
informações e idéias, promove a conscientização da comunidade 
acerca dos serviços prestados pelas empresas do varejo, 
incentivando, inclusive, a expansão do movimento lojista. 

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora 
do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

2.035/2002 com a Emenda n° 1, formulada na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 2002. 
Pastor George, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.037/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 2.037/2002, de autoria do Deputado Márcio 
Kangussu, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária do Bairro Getúlio Vargas - ACBGV -, com sede no 
Município de Pedra Azul. 

Após ser examinada a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade e apresentou a Emenda no 1, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária do Bairro Getúlio Vargas - ACBGV - é 

uma entidade de natureza civil sem fins lucrativos que tem por 
finalidade precípua desenvolver atividades assistenciais e 
filantrópicas. Seu caráter beneficente é evidenciado, sobretudo, por 
trabalhar pelo desenvolvimento e pelo bem-estar dos moradores do 
Bairro Getúlio Vargas e adjacências, proporcionando aos seus 
associados apoio financeiro e assistência social. Também implementa 
ações visando a combater a fome e a pobreza. 

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

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
2.037/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Djalma Diniz, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.039/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Paulo Pettersen, por meio do Projeto de Lei no 
2.039/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Guarda 
Mirim de Corone) Fabriciano- GMCel -, com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda no 1, cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Guarda Mirim de Coronel Fabriciano é uma sociedade civil e 

filantrópica destinada a acolher jovens entre 7 e 18 anos de idade, 
motivando-os a praticar o bem. Por outro lado, oferece-lhes cursos 
profissionalizantes e palestras, preparando-os para a vida profissional. 

O objetivo da entidade é oferecer oportunidades aos jovens, 
apartando-os do vício e da ociosidade, valorizando-os e tornando-os 
úteis à comunidade, dando-lhes condições de iniciar-se em seu 
primeiro emprego. 

O importante trabalho que a Guarda Mirim desenvolve nos leva a 
concordar em se lhe conceder o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 

2.039/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2002. 
Djalma Diniz, relator. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
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COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 2/5/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila (2), dando ciência a Casa do 
falecimento do Sr. Sebastião Avelino Moreira, ocorrido em 26/4/2002, 
em Caeté, e do Sr. Elder Pereira Santos, ocorrido em 27/4/2002, em 
Pirapora. (- Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 239a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 25/4/2002 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte 
(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Questões de 
ordem - Chamada para recomposição de quórum; existência de 
quórum para a continuação dos trabalhos - Discussão e Votação de 
Proposições: Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto 
Total à Proposição de Lei no 15.050; discurso do Deputado João Leite; 
questão de ordem; votação secreta; inexistência de quórum para 
votação; anulação da votação; chamada para recomposição de 
quórum; existência de quórum para votação; questões de ordem; 
votação secreta; manutenção - Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei n° 695/99; apresentação da Emendas n°s 2 e 3; encerramento 
da discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - Discussão, em 
1 o turno, do Projeto de Lei no 1.528/2001; apresentação do 
Substitutivo n° 1; encerramento da discussão; encaminhamento do 
projeto com o substitutivo à Comisssão de Saúde- Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei no 1. 729/2001; aprovação - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n° 1.926/2001; questão de ordem; 
apresentação das Emendas n°s 2 e 3; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão do 
Trabalho, da Previdência e da Ação Social - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei no 157/99; apresentação da Emenda no 2; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a 
emenda à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -
Encerramento. 

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

Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano 
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Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano 
Batista - Fábio A velar- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa 
- lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Paulo 
Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlo) - 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. 

28 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 reunião por 25 

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

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

Questões de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, a imprensa 

tem divulgado um projeto de nossa autoria que tira o tráfego aéreo da 
área da Pampulha. Recebemos vários telefonemas de moradores, 
parabenizando-nos. Em contrapartida, recebemos telefonemas de 
alguns empresários do setor aéreo, criticando-nos. 

Trago para esta Casa uma grande discussão. Ouviremos a regional, 
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que é contra o projeto. Ouviremos a população, que é favorável ao 
projeto. Podemos adequar o Aeroporto da Pampulha para aeronaves 
menos barulhentas do que as que pousam lá, hoje. 

Quando foi criado o Aeroporto de Confins, as grandes aeronaves 
saíam da Pampulha. As companhias aéreas adaptaram os turbo-
hélices. Depois vieram os ''fokker''. Agora já descem jatos. Voltou ao 
que era antes. 

Podemos fazer com que a Pampulha opere com aeronaves que não 
afetem a qualidade de vida da região. Não adianta cuidarmos da água 
da Pampulha se não cuidarmos do espaço aéreo da região. 

O Deputado Gil Pereira - Concordo com as palavras do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. Todas as semanas, vamos a Montes 
Claros. Os atrasos das duas empresas aéreas que operam na região 
têm sido constantes, de duas horas ou mais, em virtude da 
intensidade do tráfego. 

Solicito à Presidência que formemos uma comissão especial para 
estudar, junto à INFRAERO e às empresas aéreas, uma maneira de 
melhorar o pouso e a decolagem no Aeroporto da Pampulha, que 
está, realmente, muito congestionado. Obrigado. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, o projeto do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior vem ao encontro do anseio da população da 
região da Pampulha. Essa turma da FEAM preocupa-se quando o 
cidadão mete a enxada no passeio para cortar a grama e fazer o 
passeio de cimento. Juntam 30 ou 40 elementos do meio ambiente, 
Promotor de Justiça do Meio Ambiente, uma turma sem fim, dizendo 
que estão cortando mata Atlântica. Vem jornal, imprensa, televisão, 
rádio, Internet, polícia municipal, polícia estadual, Polícia Federal, 
polícia mundial, Bin Laden, vem Bush, vem o Conselho de Guerra da 
ONU, o Conselho de Paz da ONU, todo o mundo para cortar uma 
moitinha de grama no passeio. 

Acho interessante que hoje pouse na Pampulha o jato 737, o 
"airbus" 319, aviões gigantescos, em uma pista e com uma infra-
estrutura que não tem condições de funcionar nem como aeroporto de 
treinamento, como o Carlos Prates. Há um barulho ensurdecedor a 
partir das 4 horas da manhã, que, normalmente, vai até 1, 2 horas da 
manhã. Não vejo essa tropa, esse esquadrão do meio ambiente 
falando nada contra essas companhias aéreas. 
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Como disse o Deputado Gil Pereira, sugiro a V. Exa. que nomeie 

uma Comissão Especial para que possamos averiguar a atual 
condição de segurança da população de Belo Horizonte. Hoje, a 
Prefeitura do PT não se preocupa com isso. Ela se preocupa em dar 
aumento do transporte coletivo, em garantir uma série de acordos 
esdrúxulos. Outro dia, por exemplo, almoçávamos em um restaurante 
famoso da cidade e assistimos a um almoço interessante entre as 
cúpulas do PT e do PFL em Minas Gerais, e não tratavam de nada de 
interesse do povo. A Prefeitura de Belo Horizonte não se interessa por 
essas questões, mas, quando é para cortar um pé de alface no 
quintal, essa tropa pula toda para cima, falam que estão dando 
enxadada na mata Atlântica, que estão devastando, que é crime 
inafiançável, tem que prender, bater, extorquir, principalmente, que é o 
padrão dessa turma. 

Mais uma vez, sugerimos a criação de uma Comissão Especial para 
investigar isso, embora não possamos investigar a INFRAERO, que 
hoje dá muita atenção ao Aeroporto da Pampulha e muito pouca 
atenção ao Aeroporto de Confins, mas poderíamos esclarecer para a 
população belo-horizontina as maracutaias que são feitas por trás 
desses acordos esdrúxulos para a permanência de funcionamento de 
um aeroporto como o da Pampulha ou, pelo menos, coibi-las. 

Neste momento, Sr. Presidente, solicito a recomposição de quórum 
porque temos matéria importante para ser votada neste Plenário e 
estamos vendo que a turma não está com muita vontade de 
comparecer aqui, principalmente a Oposição. Quando a coisa fica 
amarrada, podem ver que não está quase ninguém aqui, como o PT, 
por exemplo. 

O Sr. Presidente -A Presidência informa ao Plenário que, para pedir 
questão de ordem, o Deputado tem de estar no Plenário, e não aqui, 
na Mesa Diretora. Houve uma liberalidade desta Presidência com o 
Deputado lrani Barbosa. A partir de agora, isso não será mais 
permitido. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. 
Evidentemente, quando se pede a palavra pela ordem, imagina-se e 
prefere-se que estejamos de acordo com as normas regimentais. 

Quero esclarecer, à guisa dos comentários do ilustre Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, que traz a esta Casa um tema 
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absolutamente pertinente, momentâneo, que carece e merece que 
todos nós nos dediquemos a ele. 

Sou membro da Comissão de Turismo há dois biênios, fui Secretário 
Municipal de Cultura e Turismo pelo Município de Belo Horizonte em 
1986 e, desde aquela época, acompanho essas questões. Então, 
quero informar ao Deputado Alencar da Silveira Júnior e aos demais 
Deputados que ontem fizemos uma audiência pública para ouvir a 
COOPERATUR. Recebemos diversas autoridades do ''trade" do 
turismo, como o Vice-Presidente da ABAV, o companheiro Cícero 
Lage; o Sérgio, nosso jornalista da ABRAJET; o Abel Fagundes, 
representando o Presidente do Conselho de Turismo da Associação 
Comercial, Roberto Fagundes, e outros companheiros do Minascentro 
e de diversos setores, como o Paulo Boechat, do Convention 
Business Bureau de Belo Horizonte. Tivemos a oportunidade de tocar 
nesse assunto, que era momentâneo, aliás, em razão da iniciativa do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. Na oportunidade, sugeriram a 
este Deputado que apresentasse um requerimento - e nós o fizemos -
para que fossem convidados a participar da Comissão de Turismo 
representantes do Aeroporto da Pampulha e do Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves. 

Assim fizemos, mediante a solicitação de todo o ''trade". Mas 
compreendo que, doravante, teremos de ter como guia nesse assunto 
a proposta do ilustre Deputado Alencar da Silveira Júnior. É sobre ela 
que devemos iniciar essas discussões. Portanto, eu sugeriria ao 
Deputado que aproveitasse o requerimento que fizemos ou 
apresentasse novo requerimento à Comissão, para que também a 
Comissão de Turismo participasse desse aspecto. 

Também concordo que seja criada uma Comissão Especial - acho 
que ampliar a discussão é extremamente meritório. Aliás, isso não é 
novidade nesta Casa, já que até o nosso PMDB o fez - não apenas a 
executiva do partido, mas, hoje, uma comissão, um fórum de 
discussão ... Então, acho que ampliar a discussão é absolutamente 
saudável. Concordo com isso, mas ensejando que o fórum natural é a 
Comissão de Turismo desta Casa, que, de alguma forma, precisa e 
será instada a participar, até porque estou dizendo que, ontem, na 
presença dos diversos dirigentes do ''trade", demandaram que eu 
apresentasse um requerimento pedindo que fizéssemos a discussão 
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sobre o assunto. E acho que é muito importante que a façamos. 

Parabéns aos Deputados que estão preocupados com esse tema, 
que realmente é digno de preocupação. Mais uma vez, agradeço a 
liberalidade do Presidente, que, hoje, está magnânimo. Obrigado. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Conversando com alguns 
companheiros, decidi apresentar um requerimento pedindo a criação 
de uma comissão especial - V. Exa. nomearia os Deputados - para 
aprofundarmos essa discussão. 

É lógico que os empresários do setor de turismo, os grandes 
empresários de Belo Horizonte e as companhias aéreas são contra. 
Mas trago a esta Casa uma discussão que foi solicitada por 
moradores daquela região, porque hoje cerca de 140 aeronaves 
pesadas descem diariamente na Pampulha. É possível, sim, que 
continue na Pampulha, mas com mais segurança e equipamentos 
adequados, com tecnologia atual. Não estou dizendo que vamos 
acabar com o aeroporto. Aliás, vou até dar outra sugestão, que 
sempre defendi: se desativássemos o Carlos Prates e passássemos o 
aeroclube para a Pampulha, ganharíamos uma grande área de lazer 
no Carlos Prates. 

Então, essa discussão tem de ser feita nesta Casa. É lógico que vai 
contrariar princípios de empresários elitizados. Vão dizer que vai 
acabar com o emprego ali. Ora, quem trabalha na Pampulha vai 
trabalhar em Confins; quem se mudou para a Pampulha, para morar 
perto do aeroporto, vai se mudar para Confins, para ficar perto de sua 
residência. Enfim, acho que não estamos tirando nada de Belo 
Horizonte. Ao contrário, estamos pedindo uma qualidade de vida 
melhor para os moradores da região da Pampulha. Há Deputados que 
são votados e sabem perfeitamente da necessidade de que essa 
barulheira seja retirada da cabeça dos moradores daquela região. 
Repito: se vamos arrumar a água da Pampulha, vamos também 
arrumar o ar da Pampulha. Muito obrigado, Presidente. 

O Deputado Amilcar Martins - O Deputado Márcio Cunha, em sua 
brilhante exposição sobre o tema que está em discussão, disse, creio 
que com propriedade, que era assunto de interesse momentâneo, ou 
seja, absolutamente fugaz; de um momento. Nesse sentido, já está 
esgotado o interesse por essa discussão. Se é um interesse 
momentâneo, já está esgotado, vamos abandonar essa questão e 
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discutir coisas que sejam efetivamente relevantes para o interesse 
do povo de Minas Gerais. Se é interesse momentâneo, está esgotado; 
já passou. 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem 
suscitada pelo Deputado lrani Barbosa, solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados, que, 

somados aos 7 em comissões, perfazem 40 Deputados. Há, portanto, 
quórum para a continuação dos trabalhos. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do 

Veto Total à Proposição de Lei no 15.050, que dispõe sobre o 
Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro 
Geraes. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. 
Designado relator em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
opinou pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, em conformidade com o art. 255, c/c o 
art. 261, 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 a atenção dos Deputados para os seguintes 
procedimentos: primeiro, os Deputados deverão tomar os seus 
lugares; ao toque da campainha e, em um prazo máximo de 20 
segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar a sua senha e, em 
seguida, registrar o voto "sim", "não" ou "branco", observando, no 
visor do próprio posto de votação, se o voto foi computado. A 
Presidência esclarece, ainda, que cada posto registra somente um 
voto. A Presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita 
aos Deputados que ocupem os seus lugares. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
telespectadores da TV Assembléia, público presente, tivemos 
oportunidade, na fase de discussão, de colocar a nossa posição 
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relativa a esse projeto. E, depois do tempo que tivemos para 
discuti-lo, vemos ficar cada vez mais firme um pensamento que temos 
em relação a este parlamento. 

Lamento, Sr. Presidente, que cada dia estejamos acompanhando o 
enfraquecimento do Poder Legislativo em Minas Gerais. As 
informações que temos, a argumentação do Poder Executivo, muitas 
vezes, para vetar um projeto, é que o Poder Executivo enviará ou 
enviaria, o mais rápido possível, um projeto à Assembléia Legislativa. 
Vejo com muita tristeza essa total inversão da atuação dos Poderes 
no nosso País. Acompanhamos, recentemente, apesar de sermos 
favoráveis ... Mas não entendemos que fórum adequado para discutir a 
questão da reforma política seja o tapetão, sejam os tribunais. O local 
adequado para se discutir a reforma política é o parlamento brasileiro. 
Lamentavelmente, estamos vendo a manifestação do Poder Judiciário 
quanto a questões pertinentes ao parlamento. Vemos o Governo 
Federal editando medidas provisórias, o Governo Estadual legislando 
por decreto, os municípios legislando dessa maneira. O Governo 
argumenta que, num projeto como esse, que trata de praticamente 
70% do emprego no Estado, não é a Assembléia Legislativa que deve 
ter a iniciativa. Diz o Governo que ele enviará um projeto à 
Assembléia Legislativa. 

Temos a inversão dos papéis. Não é o Executivo o Poder legislador. 
O Poder legislador é o Legislativo, mas a argumentação do Governo é 
que ele envia para a Assembléia Legislativa um projeto - e enviou 
mesmo. Está aí a nova versão do Micro Geraes. Ou deveria chamá-lo 
de "Micro Geraes"? Ninguém acredita mais que o Governo, 
verdadeiramente, com seriedade, queira tratar dessa questão, a 
diferença das alíquotas de Minas Gerais em relação às de outros 
Estados. O Governo, com a contribuição da Assembléia Legislativa, 
deverá brevemente matar todas as suas pequenas empresas. Será 
uma grande aliança entre os Poderes Executivo e Legislativo de 
Minas Gerais para matar as pequenas empresas, para retirar a 
possibilidade do emprego, da renda, especialmente da geração de 
emprego. 

Não é mais possível conviver com o Estado de Minas Gerais dessa 
maneira, com as maiores taxas de desemprego do País. A cada vez 
que o IBGE traz para a população os números do desemprego, Minas 
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Gerais apresenta uma grande taxa. É com tristeza que 
acompanhamos essa situação no nosso Estado, não é com alegria. 
Essa aliança que o Poder Legislativo - não a totalidade do Poder, mas 
alguns Deputados - quer fazer com o Poder Executivo para retirar a 
possibilidade de que a pequena empresa de Minas Gerais seja 
competitiva é lamentável. Talvez o Governo perca em longo prazo, 
porque não acredito que o maior imposto seja o melhor. Acredito que 
o melhor seja o menor imposto cobrado sobre uma base maior. 

Lamentavelmente, o Governo perderá, mas perderão muito mais 
aqueles que dependem dessas pequenas empresas para buscar o 
emprego, o trabalho. Não há sensibilidade nem interesse, por parte do 
Governo do Estado, em se debruçar sobre os números e constatar o 
estrago que será para as pequenas empresas essa falta de 
possibilidade de competir com as empresas de outros Estados. 
Infelizmente, estamos acompanhando, por parte dos governantes, 
uma total falta de sensibilidade. Deveriam passar alguns momentos na 
Assembléia Legislativa, em um gabinete, recebendo jovens que 
buscam o primeiro emprego, um posto de trabalho. Ao negar a 
possibilidade de a nossa empresa competir com as de outros Estados, 
estaremos tirando a possibilidade de geração de empregos, de uma 
expectativa para esses cidadãos de Minas Gerais. Parece-me que os 
que vão para o Poder Executivo ficam distante dos problemas. As 
pessoas não têm acesso a eles. Não é possível que não estejam 
recebendo, no Palácio da Liberdade, no Palácio dos Despachos, nas 
secretarias, as pessoas que buscam emprego. Ao negarmos à 
empresa de Minas Gerais a possibilidade de ser competitiva, 
estaremos negando também a esse povo o acesso ao emprego. 
Parece-me que o Poder Executivo distancia da situação das ruas. 
Alguns falam a mesma coisa sobre Brasília. Ela é distante dos 
problemas nacionais. O Presidente e seus Ministros vivem em total 
segurança, distantes da realidade das nossa vilas, das nossas 
favelas, do desemprego. Isso faz com que essas pessoas fiquem 
insensíveis. Podemos dizer o mesmo sobre os que estão ocupando o 
Poder Executivo no Estado de Minas Gerais. Acham que resolvem, 
enviando outro projeto à Assembléia Legislativa, que vai tramitar aqui 
demoradamente. Pensa o Poder Executivo que virão novamente aqui 
todos os empresários, todas as entidades que os representam? Os 
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Deputados que defendem a manutenção do veto do Governador e 
a apreciação de outro projeto acham que devemos chamá-lo de Micro 
Geraes? Não, devemos chamá-lo de "Mico Geraes". É um verdadeiro 
"mico". A Assembléia Legislativa gastou muito dinheiro em reuniões 
pelo interior. Pensa a Assembléia Legislativa que vão "pagar mico" 
agora, que se vão reunir novamente nas regiões? Vão acreditar em 
quê? Depois de todo esse trabalho, negam a possibilidade de essas 
microempresas serem competitivas. Não há um projeto, um 
planejamento em nosso Estado em relação à questão tributária. Por 
isso, quero lamentar o veto do Governador e a forma como o processo 
está sendo conduzido. Querem fazer que acreditemos numa nova 
discussão, num novo gasto da Assembléia em todas as regiões para 
discutir o que já foi discutido, para buscar um acordo em algo que já 
foi acordado e não está sendo cumprido. Encaminhamos pela rejeição 
do veto. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, solicito que seja feita 

a verificação do quórum para a votação do veto. 
O Sr. Presidente - A Presidência informa que foi feita recomposição 

de quórum antes da fala do Deputado João Leite. Temos 42 
Deputados presentes. A própria votação também é uma verificação de 
quórum porque a matéria exige quórum qualificado. Caso não haja o 
número exigido de Deputados, não prosseguiremos a votação do veto. 
Em votação, o veto. 

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 34 Deputados. Não há quórum 

para a votação. A Presidência a torna sem efeito e, nos termos do § 6° 
do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. Há, 

portanto, quórum para a votação. 
Questões de Ordem 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, tenho duas questões a 
apresentar. Primeira: para compor o quórum anunciado de 42 
Deputados, foram considerados os Deputados que estão em 
comissão? A segunda diz respeito ao comentário de que V. Exa. teria 
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participado de amplo acordo com as microempresas. A informação 
que temos, no entanto, é que não houve nenhum entendimento. 
Assim sendo, se, na votação que vai ocorrer, for mantido o veto do 
Governador, nossas microempresas estarão perdendo em 
competitividade para as empresas de outros Estados. Estaremos 
tirando-lhes a oportunidade de competir. Que fique claro que não há 
nenhum entendimento e que nós, da Oposição, votaremos pela 
rejeição do veto. 

Lamento o uso de artifícios nada democráticos nesta Casa. Não 
ajudam o parlamento nem a democracia. É lamentável a tentativa que 
se está fazendo, neste momento, de se votar sem a recomposição de 
quórum. 

No início da reunião, acompanhamos a suspensão dos trabalhos, o 
que não foi feito para entendimentos, mas apenas para dar tempo aos 
Deputados de chegar ao Plenário. 

Não podemos aceitar esse ''tratoramento" do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa, qual seja aguardar um tempo grande para a 
votação. Um processo de votação que dura cinco minutos fica sem 
previsão de tempo, e não se faz nova votação para a recomposição 
de quórum. 

De maneira alguma quero participar de algo que não seja regimental 
e que fira frontalmente a democracia. Têm direito os 
microempresários, os representantes dos lojistas que acompanham 
esta reunião, a Oposição, que firmou posição pela rejeição do veto. 
Aqueles que aguardam esse projeto, depois de longo entendimento, 
têm direito a que as regras estabelecidas sejam respeitadas. 

Por isso gostaria de expor essas duas questões. A primeira delas 
refere-se às comissões, que não estão funcionando. A outra é sobre 
esse processo de votação. Espero que V. Exa. garanta o direito, 
garanta a democracia, garanta as regras. Não podemos permitir que 
se renove uma votação sem quórum. Antes do processo, V. Exa. 
disse que o painel determinaria o quórum do Plenário. Não podemos 
aceitar que se renove uma votação sem a recomposição do quórum. 
O painel do Plenário mostrou que, naquele momento, não existia, 
como não existia no início desta reunião. 

Não há acordo. Não há entendimento. Se o veto for mantido, estarão 
sendo derrotados os microempresários. Estaremos derrotando a 

~-----------~------------~ 
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possibilidade de ter mais empregos, estaremos fechando postos de 
trabalho. Os que votarem pela manutenção do veto estarão votando 
contra as microempresas, contra os lojistas. Votaremos pela rejeição 
do veto. Esperamos que sejam garantidas as regras, que seja 
garantida a democracia, que seja garantido o direito de a Oposição se 
manifestar. Esperamos que a resposta seja a rejeição do veto do 
Governador. Esperamos, especialmente, que sejam mantidas as 
regras determinadas pelo Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa. 

Algumas pessoas têm dito que existe um acordo encaminhado pelo 
Presidente da Assembléia. Temos a informação de que não existe 
esse acordo. Gostaria que V. Exa. respondesse a essas questões que 
suscito. Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado João 
Leite que está cumprindo à risca nosso Regimento Interno. Há 
previsão de renovação de votação. O processo eletrônico não deixa 
nenhuma dúvida em termos de quórum. No que diz respeito ao acordo 
entre as Lideranças, esse é um projeto que está tramitando na Casa. 
Não foi votado na semana passada, justamente para avançarmos no 
outro projeto. Houve realmente uma grande discussão, e esperamos 
votar o novo projeto, também dos Deputados, que será subscrito pelo 
Deputado Chico Rafael, autor do projeto, para acertarmos de fato as 
dúvidas suscitadas quando da oposição desse veto. 

O Deputado João Leite - Então existe um acordo com o Deputado 
Chico Rafael de se rejeitar esse projeto e de se ter um outro que está 
encaminhado? Gostaria que V. Exa. ou o próprio Deputado Chico 
Rafael esclarecesse. 

Vamos fazer novamente todos esses entendimentos nas diversas 
regiões de Minas Gerais, onde teremos novas audiências públicas 
para discutir essa questão com os empresários, com os 
microempresários. 

Aproveitando a presença do Deputado Chico Rafael, quero saber se 
há um acordo da Presidência com os representantes desses lojistas, 
desses microempresários. Se há, de minha parte não existe nenhuma 
dificuldade. Agora, caso não haja, espero uma manifestação de V. 
Exa., até para que tenhamos uma orientação de como vamos votar 
essa matéria. O PSB é pela rejeição do veto. 
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No encaminhamento de votação, coloquei a minha posição em 

relação a essa questão. Depois de tanto tempo, o Deputado Chico 
Rafael apresentou esse projeto, que foi discutido pela Assembléia em 
diversas regiões do Estado. Houve entendimento com o Poder 
Executivo do Estado. Agora, expus o meu entendimento. Não acho 
que o Executivo tenha de substituir o Deputado Chico Rafael e 
apresentar um projeto. Quem é legislador e escolhido é o Deputado 
Chico Rafael. Se o Secretário da Fazenda quer apresentar um projeto, 
que se candidate a Deputado para fazê-lo. 

Agora, a todo o momento vemos projetos dos Deputados serem 
rejeitados, como, por exemplo, o caso da lei de incentivo ao esporte, 
porque o Executivo vai encaminhar à Assembléia um outro projeto. 
Ora, a iniciativa é do Executivo ou do parlamento? O parlamento é o 
Poder Executivo ou o Poder Legislativo ? Qual é a diferença se 
gastamos tanto tempo, tanto dinheiro da Assembléia Legislativa, para 
nos deslocarmos para diversas regiões do Estado e colher a opinião 
sobre o projeto apresentado pelo Deputado Chico Rafael? 

Agora, vamos rejeitar esse projeto porque o Secretário da Fazenda 
ou o Governo do Estado vão enviar à Assembléia um outro projeto? O 
que traz de novo esse projeto? 

Quero que V. Exa. se manifeste para que todos sejamos orientados 
para essa votação. Entendo que, se esse veto for mantido, vamos 
derrotar os microempresários, os lojistas, os comerciantes de Minas 
Gerais. Quero que o· Deputado Chico Rafael, autor desse projeto, 
também se manifeste a respeito e fale sobre a impressão desses 
empresários. Se serão atendidos com esse novo projeto, qual o tempo 
de tramitação dele. A competitividade de nossas pequenas empresas 
em relação às empresas dos outros Estados, fica comprometida 
porque não vemos atendido algo fundamental para que essa relação 
seja de igual para igual. 

Fica aqui a minha posição, o meu entendimento. Votarei e 
encaminharei, junto com a Bancada do PSB, pela rejeição do veto do 
Governador, por entender que a empresa mineira está sendo 
prejudicada e os postos de trabalho em Minas Gerais estão 
comprometidos. Aguardo a manifestação dessa Presidência e do 
autor do projeto, Deputado Chico Rafael, sobre um possível 
entendimento que teria ocorrido e a que este Deputado do PSB não 
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teve acesso. 

Portanto, gostaríamos de ter acesso a essa informação, para 
orientação da nossa votação e da de todos os Deputados presentes 
no Plenário da Assembléia. Obrigado. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, demais colegas, 
reconheço o esforço do Deputado João Leite e de toda a Bancada do 
PSB na defesa da microempresa e da empresa de pequeno porte. 
Mas quero dizer aos colegas parlamentares que sabemos a 
sistemática da votação de um veto nesta Casa: as alternativas que 
temos são mantê-lo ou derrubá-lo. A Fazenda já firmou posição em 
alguns pontos de que não abre mão. E sabemos que o Governo age 
aqui dentro, como é natural, para que se mantenha o veto. Há um 
movimento da Secretaria da Fazenda para isso, e o Líder do Governo, 
com muita propriedade, tem exposto aqui as argumentações da 
Fazenda. Então, podemos ir para votação do veto, na expectativa de 
derrubá-lo, mas corremos o risco de que seja mantido, e, aí, não 
conseguiremos nada. 

Negociamos até a última hora com a Fazenda, com o Líder do 
Governo e com as demais Lideranças partidárias, na intenção de 
derrubar o veto, mas estamos vendo que isso não está sendo 
possível. É muito difícil a derrubada desse veto, mas não podemos 
nos entregar; temos de continuar trabalhando. E é com esse 
pensamento que estamos negociando, havendo já um compromisso 
do Líder do Governo, do Presidente Antônio Júlio e de outras 
Lideranças partidárias nesta Casa de darmos andamento ao Projeto 
de Lei n° 1.936, do Governo, que se encontra nesta Casa, quando 
teremos oportunidade de apresentar um substitutivo em que 
garantiremos o aumento do teto de enquadramento da microempresa, 
que hoje é de R$90.000,00, para R$180.000,00- ou seja, dobraremos 
o teto de faturamento da microempresa. E elevamos o teto de 
faturamento da empresa de pequeno porte para R$1.440.000,00. Só 
com essa medida, conseguiremos enquadrar cerca de 30 mil 
empresas de pequeno porte na condição de microempresas, que, com 
isso, terão redução sensível no recolhimento do ICMS. Estendemos 
para a microempresa os abatimentos relativos ao número de 
empregos, capacitação e investimento em tecnologia. Também 
estamos criando o fórum permanente de debates sobre a 
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microempresa, uma antiga reivindicação do segmento junto a esta 
Casa. Estamos reduzindo o percentual sobre o valor agregado de 5% 
para 2% na primeira faixa; ou seja, de R$180.000,00 a R$300.000,00. 
Com isso, vamos conseguir aliviar a carga tributária de cerca de 15 mil 
empresas de pequeno porte. 

Então, quero dizer aos Deputados, em especial ao Deputado João 
Leite, que, entre perdermos tudo e conseguirmos conquistar alguma 
coisa com essa negociação, faço esta opção, porque, depois do veto 
mantido nesta Casa, a Fazenda não vai querer negociar. Assim, acho 
que a negociação é positiva, e é este o espírito do parlamento: o 
espírito de negociação. Aliás, aprendi aqui na Casa que não adianta 
levar as coisas a ferro e fogo. Então, quero dizer aos parlamentares, 
àqueles que nos assistem e às lideranças empresariais da 
microempresa e da empresa de pequeno porte que todo o esforço foi 
feito de nossa parte e de outros colegas, que empunharam conosco 
essa bandeira, a exemplo dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Bilac 
Pinto, que estiveram conosco durante todo o tempo e fizeram parte da 
comissão da microempresa. 

Também quero dizer que a batalha não está perdida. Estamos 
conseguindo, sim, grandes avanços em favor da microempresa e da 
empresa de pequeno porte, avanços conquistados com negociação, 
labuta e disputa aqui dentro. Naturalmente, o trabalho feito aqui pela 
Oposição muito nos ajudou. Os Deputados João Leite e Miguel 
Martini, nesse processo de obstrução, nos auxiliaram muito para 
avançarmos nessa negociação. Enfim, acho que ainda não é tudo o 
que quer o segmento; ainda não é o ideal, mas poderia ser pior, se 
não conseguíssemos negociar, como estamos fazendo nesta Casa. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que estamos 
em processo de votação e apenas por liberalidade permitiu que o 
Deputado João Leite se pronunciasse e que o Deputado Chico Rafael, 
autor do projeto, também pudesse fazer sua manifestação. Mas 
solicito dos Deputados que entendam o nosso posicionamento, em 
vista do Regimento Interno: estamos em processo de votação, e já 
houve encaminhamento por parte de vários Deputados nesse 
processo. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, houve uma 
manifestação, outra contrária, e, entre as duas, quero dizer o seguinte: 
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inicialmente, a idéia do projeto era estimular as pequenas 
empresas. A discussão do ano passado foi um momento democrático 
de ouvir as pequenas empresas, e elas constituíram um projeto. 

No final do ano passado, esse projeto veio a Plenário, e na sua 
votação ocorreu a mesma coisa. Houve o mesmo processo de 
discussão e o projeto foi modificado, segundo consta, por negociação 
feita pela comissão que o estudou com audiências públicas em todo o 
Estado. No final da negociação, passou de 6% para 3% o imposto 
sobre a compra de produtos fora do Estado. 

Votamos por unanimidade esse projeto, porque havia um acordo. No 
entanto, esse projeto foi vetado pelo Governador. Sr. Presidente, 
quero dizer que o PT encaminha pela derrubada do veto, por entender 
que no ano passado houve negociação e discussão democrática em 
todo o Estado. Não temos certeza de que esse novo acordo possa ser 
cumprido como ocorreu no ano passado. 

O Sr. Presidente- A Presidência vai renovar a votação do Veto Total 
à Proposição de Lei no 15.050. Em votação, o veto. 

Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior- Álvaro 

Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa- lvair Nogueira - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Marco Régis - Olinto 
Godinho - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 23 Deputados; votaram "não" 20 
Deputados; totalizando 43 votos. Está, portanto, mantido, em turno 
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.050. Oficie-se ao 
Governador do Estado. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 695/99, do Deputado 
Eduardo Hermeto, que altera a Lei n° 13.243, de 23/6/99, que dispõe 
sobre cessão, compensação e quitação de crédito tributário e dá 
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outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda no 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a 
Emenda no 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 695/99 

EMENDA N°2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Ficam prorrogados os efeitos da Lei no 13.243, de 23 de 

junho de 1999, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para o contribuinte ou 
responsável tributário que fez uso do benefício do parcelamento e 
atrasou o pagamento de 1 (uma) ou mais parcelas, reabilitando-se no 
direito de continuar a quitar as parcelas negociadas nos moldes da lei 
anterior.". 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2000. 
Dimas Rodrigues 
Justificação: A emenda tem por objetivo possibilitar aos contribuintes 

que se habilitaram, conforme dispunha a Lei n° 13.243, de 23/6/99, 
optando pelo parcelamento dos débitos, mas que, por algum motivo, 
perderam o prazo para quitar parcelas negociadas. Na prática, o 
contribuinte que parcelou o débito não podia atrasar, sob pena de 
perder o direito ao benefício. Ocorre que muitos contribuintes 
atrasaram, inclusive, por motivo de força maior. Alguns, muitas vezes, 
estavam em trânsito e, quando chegaram ao estabelecimento 
bancário para quitar a parcela, a agência bancária já estava fechada. 
Outros, por alguma razão, esqueceram-se de pagar no dia, tentaram 
fazê-lo no dia seguinte, mas sem sucesso, pois a Receita Estadual 
não podia desobedecer à lei. Com isto, tanto o Estado deixou de 
arrecadar como os contribuintes não tiveram como saldar o 
compromisso, embora tivessem recursos financeiros para tal. A 
prorrogação, portanto, pelo prazo de 30 dias, para o exercício dos 
benefícios trazidos por aquela lei permitirá que aqueles contribuintes 
saldem suas dívidas. Ressalte-se que a lei anteior previa a perda do 
direito ao parcelamento àquele contribuinte que deixasse de quitar a 
parcela no dia previsto. 

A medida proposta pela emenda colocará fim a inúmeros recursos 
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administrativos impetrados junto à Receita Estadual, além de 
proporcionar melhor arrecadação dos tributos cuja entrada no caixa 
estadual foi inviabilizada por um ou dois dias de atraso. 

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres 
pares à aprovação da emenda. 

EMENDA N"3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Do total do montante arrecadado na forma da Lei no 

13.243, de 23 de junho de 1999, bem como na forma prevista nesta 
lei, 50% (cinqüenta por cento) serão destinados aos investimentos 
relativos às ações e serviços públicos de saúde, manutenção e 
desenvolvimento do ensino e ao amparo e fomento à pesquisa no 
Estado.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Glycon Terra Pinto 
Justificação: A emenda está adequada ao inciso IV do art. 167 da 

Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 
29/2000, bem como ao art. 161, inciso IV, da Constituição Estadual, 
propondo que metade dos recursos arrecadados com a lei da anistia 
fiscal sejam prioritariamente aplicados em investimentos nas áreas de 
saúde, educação e pesquisa. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao 
projeto duas emendas, uma do Deputado Dimas Rodrigues, que 
recebeu o n° 2, e outra do Deputado Glycon Terra Pinto, que recebeu 
o n° 3; nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha o projeto com as emendas à Comissão de 
Fiscalização Financeira, para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1 .528/2001, do 
Deputado Hely Tarqüínio, que dispõe sobre o tratamento dos casos de 
hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria diagnosticados 
precocemente. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. As Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira 
opinam por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1 .528/2001 
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congênito e de fenilcetonúria diagnosticados precocemente. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - O acompanhamento e o tratamento dos casos identificados 
de hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria, de conformidade com 
a Lei Estadual n° 11.619, de 1994, serão assumidos pelo Estado de 
Minas Gerais, tendo como gestor a Secretaria de Estado da Saúde. 

Art. 2° - O acompanhamento e o atendimento dos pacientes incluirá 
o fornecimento de medicamentos e substitutos protéicos, para os 
casos comprovados de fenilcetonúria, durante a vida do portador 
desta patologia congênita. 

Art. 3°- A rede hospitalar e ambulatorial do Estado de Minas Gerais, 
conveniada ou não, pública ou privada, fica obrigada a notificar a 
Secretaria de Estado da Saúde a ocorrência dos casos previstos no 
inciso I/I do art. 1 O da Lei Federal no 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Art. 4°- A Secretaria de Estado da Saúde celebrará convênio com os 
municípios e as instituições de ensino superior, extensão e pesquisa, 
para a promoção do acompanhamento e do tratamento do 
hipotireoidismo congênito e da fenilcetonúria, de forma continuada, 
bem como capacitará recursos humanos necessários para sua 
implementação e operacionalização. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, de abril de 2002. 
Hely Tarqüínio 
Justificação: A fenilcetonúria é uma doença genética recessiva, 

ocasionada pela deficiência de uma enzima hepática, a hidroxilase da 
fenilalanina. O aminoácido fenilalanina acumulado no sangue, por falta 
de enzima, lesa as células nervosas, causando precocemente retardo 
mental e irreversível ao recém-nascido. Existe um alimento especial 
sob forma de leite chamado PKU, que é um combinado de 
aminoácidos totalmente isento de fenilalanina. O uso do alimento PKU 
é um fator importante para o desenvolvimento do sistema nervoso nos 
primórdios da vida neonatal e durante toda a vida, associado a dietas 
especiais pobres em fenilalanina. 

Esta fundamentação visa à aprovação deste projeto, que virá, 
definitivamente, prevenir a ocorrência de retardamento mental, 
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Solicitamos aos nobres pares o apoio à aprovação desta matéria. 
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um 
substitutivo do Deputado Hely Tarqüínio, que recebeu o no 1; a 
Presidência, nos termos do § 1 o do art. 188 do Regimento Interno, 
encaminha o projeto com o substitutivo à Comissão de Saúde, para 
parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.729/2001, do 
Deputado Gil Pereira, que dá nova redação aos incisos I a V do art. 8° 
da Lei n° 13.439, de 30/12/99, que autoriza o Poder Executivo a 
alienar bens e direitos da extinta MinasCaixa. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o veto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.926/2001, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar 
empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD -, destinado ao Projeto de Combate à 
Pobreza Rural da região mineira do Nordeste e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto com a Emenda no 1, que apresenta. As Comissões do 
Trabalho e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do 
projeto com a Emenda no 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o 
projeto. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, desejo saber o momento 

em que V. Exa. vai anunciar as emendas a esse projeto, se é depois 
da fase de discussão. E queria saber se já se encontra na mesa a 
emenda do Deputado Miguel Martini. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite 
que as emendas são apresentadas ao final da discussão e que 
realmente há uma emenda do Deputado Miguel Martini e uma do 
Deputado Antônio Carlos Andrada. Não há oradores inscritos. 



-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1 .926/2001 

EMENDA No 2 
Acrescente-se ao art. 1 o o seguinte parágrafo único: 
"Art. 1°- .......................................................... . 
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Parágrafo único - Os recursos de que trata o "caput" deste artigo não 
terão destinação diversa da prevista por esta lei e serão depositados 
em conta específica para tal finalidade, vedada qualquer dedução.". 

Sala das Reuniões, 19 de março de 2002. 
Miguel Martini 
Justificação: Pretende-se a segurança da aplicação dos recursos 

especificamente direcionada ao Projeto de Combate à Pobreza Rural 
da Região Mineira do Nordeste - PCPR -, conforme pretende o projeto 
de lei encaminhado pelo Executivo. 

EMENDA N°3 
Elimine-se o teor do art. 6°, dando-se nova numeração, pela ordem, 

aos artigos subseqüentes. 
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2002. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: O Projeto de Lei no 1 .926/2001, de iniciativa do 

Governador do Estado, autoriza o Poder Executivo a contratar 
empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD -, destinado ao Projeto de Combate à 
Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste. Pelo art. 6°, o Estado 
dá como garantia à União a sua cota de repartição de receitas 
tributárias previstas na Constituição Federal, bem como admite a 
prestação de outras garantias. 

A nosso ver, o Executivo não se pode arvorar em gerenciador todo-
poderoso das receitas, ainda mais daquelas definidas na Carta 
Magna. A capacidade de contrair empréstimos não implica a 
faculdade de empenhar recursos. Se assim não fosse, o Estado 
passaria a aplicar suas receitas com base na vontade autocrática de 
determinados governantes, em detrimento da área social, a qual, em 
qualquer circunstância, se reveste de prioridade. Daí, a razão desta 
emenda: entendemos que o conteúdo do art. 6°, tal como está, pode 
ser eliminado sem prejuízo para a operacionalização do empréstimo 
proposto. Assim, contamos com a aprovação da Casa à esta nossa 
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iniciativa. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao 
projeto duas emendas, uma do Deputado Miguel Martini, que recebeu 
o no 2, e a outra do Deputado Antônio Carlos Andrada, que recebeu o 
no 3, e que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, 
encaminha o projeto com as emendas à Comissão do Trabalho, para 
parecer. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 157/99, do Deputado 
Ermano Batista, que dispõe sobre o prazo dé pagamento da 
remuneração dos servidores públicos e dá outras providências. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do vencido em 1° turno com a Emenda no 1, que apresenta. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI No 157/99 

Acrescente-se onde convier: 
Art. 1°- O inciso 11, a alínea "a" do§ 1° e o§ 2° do art. 10 passam a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 10- ................................... . 
li - cargo vago; 

§ 1 o- ........................................ . 

a) Auxiliar de EnsinO, Regente de Ensino, Auxiliar de Educação, 
Especialista em Educação e Ajudante de Serviços Gerais, para 
exercício exclusivo em unidade estadual de ensino; 

§ 2°- Nas hipóteses dos incisos I e 11, o prazo de exercício da função 
pública de Auxiliar de Ensino, Regente de Ensino, Auxiliar de 
Educação, Especialista em Educação e Ajudante de Serviços Gerais 
somente será interrompido mediante nomeação de servidor aprovado 
em concurso público.". 

Art. 2°- O § 4° do art. 1 O passa a vigorar com a seguinte redação: 
"§ 4° - Terá prioridade para a designação de que tratam os incisos I 

e 11 deste artigo o candidato aprovado em concurso público para o 
cargo, observada a ordem de classificação, até o limite de vagas 
previsto no edital; e, ainda existindo cargos vagos, estes serão 
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preenchidos obrigatoriamente por servidores designados que 
comprovem tempo de serviço prestado ao Estado, observando-se na 
contratação a ordem decrescente.". 

Art. 3° - Acrescente-se à Lei n° 10.254 o seguinte artigo: 
"Art ..... -Terá prioridade para o recebimento de verba retida a que 

tem direito o servidor designado que não renovar contrato 
administrativo com o Estado.". 

Comissão Especial dos Servidores Designados 
Justificação: O Estado de Minas Gerais vem se utilizando do 

contrato administrativo para admitir pessoal que irá exercer funções 
permanentes. Tais contratos são prorrogados anualmente, uma vez 
que o texto legal em vigor proíbe que o prazo de exercício das 
funções de professor, especialista em educação e serviçal ultrapasse 
o ano letivo em que ser der a designação. 

Sendo assim, para possibilitar ao contratado maior segurança no 
exercício de suas funções, apresentamos uma nova redação para o § 
2° do art. 1 O da Lei no 10.254, a qual permitirá que os contratos 
firmados somente sejam interrompidos em virtude de nomeação de 
servidor aprovado em concurso público. 

A outra alteração da norma legal que ora apresentamos tem por 
objetivo garantir que as vagas porventura existentes após a 
contratação dos servidores aprovados em concurso público sejam 
preenchidas por designados que tenham o maior tempo de serviço 
prestado ao Estado. 

Essa discussão não é nova na Casa. Vários parlamentares já se 
posicionaram quanto à questão e sempre em defesa daqueles 
servidores subjugados. A propósito, endossamos as palavras do 
Deputado Antônio Andrada, em parecer sobre o veto do Governador à 
Proposição de Lei no 14.069, de 1999, que tratava de matéria 
semelhante, no qual conclui sobre a precariedade do contrato 
administrativo da seguinte forma: "A Constituição Federal, nosso texto 
maior, em seu art. 7°, XXXIV, diz textualmente que haverá 'igualdade 
de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente 
e o trabalhador avulso'. Aqui está o princípio maior: o permanente e o 
temporário terão direitos iguais. O servidor público contratado 
temporariamente, como trabalhador, enquanto durar o seu contrato, 
terá os mesmos direitos do trabalhador permanente. A precariedade 



123 
está na duração do vínculo empregatício, em sua transitoriedade e 
eventualidade, jamais na redução de direitos consagrados em todo um 
capítulo disciplinador dos direitos sociais, produto de séculos de lutas 
em todo o mundo ocidental. Também a Constituição (art. 32) assegura 
a isonomia ao servidor público. E sabemos que, com raras exceções, 
todos os contratados para o exercício função pública desempenham 
as mesmas atividades dos funcionários do quadro permanente. São 
colegas de repartição, dividem o mesmo ambiente de trabalho, têm a 
mesma responsabilidade, desempenham a mesma tarefa, cumprem a 
mesma jornada, mas têm direitos diferenciados. Negam-lhes direitos 
básicos como férias, 13° salário e indenização por tempo de serviço". 

Em face das razões expostas, solicitamos aos nobres pares que 
apresentem tantas emendas quantas forem necessárias para o melhor 
aproveitamento da idéia e que, posteriormente, dêem o indispensável 
apoio para a aprovação do projeto de lei que ora submetemos à 
análise deste Poder. 

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

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos 
membros do Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2° turno, 
uma emenda, de autoria da Comissão Especial dos Servidores 
Designados, ao Projeto de Lei n• 157/99, contendo matéria nova. 

Sala das Reuniões, 25 de abril de 2002. 
lvair Nogueira, Líder do BPDP - Agostinho Silveira, Líder do PL -

Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB - Alencar da Silveira Júnior, 
Líder do PDT- Durval Ângelo, Líder do PT- Luiz Tadeu Leite, Líder da 
Maioria- Ermano Batista, Líder da Minoria. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
uma emenda da Comissão Especial dos Servidores Designados, que 
recebeu o n• 2 e que, por conter matéria nova, veio acompanhada de 
acordo de Líderes. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, a Presidência encaminha o projeto com a emenda à 
Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 
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Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de 
logo mais, às 20 horas, e convocando os Deputados para a ordinária 
de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-
se a reunião. 

ATA DA 12 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À 

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR N° 70 
Às nove horas do dia vinte e três de abril de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, 
Eduardo Brandão e Antônio Carlos Andrada, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Eduardo 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 apreciar o parecer, em turno único, 
do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar no 70, que institui 
o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores 
públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Passa-
se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado 
Eduardo Brandão, o qual conclui pela manutenção do veto à alínea "d" 
do inciso I, à alinea "c" do inciso 11 do art.6°, ao § 3° do art. 8°, ao 
parágrafo único do art. 50 e ao art. 84 e pela rejeição do veto ao § 1 o 
do art. 75, o Deputado Antônio Carlos Andrada solicita vista da 
matéria, a qual é deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente- Mauri Torres- Eduardo Brandão. 

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

2.067/2002 
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Relatório 
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De iniciativa do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública o União Furquinhense Futebol Clube, 
com sede no Município de Mariana. 

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

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete agora a 
esta Comissão apreciá-lo conclusivamente, nos termos do art. 102, VI, 
c/c o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O União Furquinhense Futebol Clube tem por objetivo a promoção 

dos esportes amadores em geral e de atividades cívico-culturais. 
Além disso, desenvolve ações e serviços beneficentes direcionados 

às pessoas carentes do Distrito de Furquim e imediações, dentro do 
Município de Mariana. 

Em razão de estimular programas educativos, culturais e sociais, 
desenvolvidos por meio do esporte, achamos oportuno outorgar-lhe o 
título de utilidade pública. 

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

2.067/2002, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 2002. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.079/2002 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O Projeto de Lei no 2.079/2002, do Deputado Antônio Andrade, visa 
declarar de utilidade pública o Congado Nossa Senhora do Rosário, 
com sede no Município de Carmo do Paranaíba. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1. 

Vem a matéria agora a esta Comissão, para deliberação conclusiva, 
de acordo com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

O Congado Nossa Senhora do Rosário tem por objetivo divulgar o 
folclore e movimentos culturais que visem preservar e difundir a 
cultura afro-brasileira. 

A par dessa iniciativa, promove a integração de seus associados por 
meio de participação em eventos culturais e religiosos, em parceria 
com órgãos civis e religiosos. 

O importante trabalho que desenvolve nos leva a concordar em 
conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

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

2.079/2002 com a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 2002. 
José Henrique, relator. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartão - 2" Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 2.139 a 2.147/2002 - Requerimentos n°s 3.330 a 3.335/2002 -
Requerimento do Deputado lrani Barbosa - Proposição Não Recebida: 
Requerimento da CPI da Mineração Morro Velho - Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Bilac Pinto, Marco Régis (2) e Maria 
Olívia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Pastor George, 
Bené Guedes, Sebastião Navarro Vieira, Carlos Pimenta e Sargento 
Rodrigues- 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições-
Votação de Requerimentos: Requerimento n° 2.952/2001; votação do 
requerimento, salvo emenda; aprovação; verificação de votação; 
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; questão 
de ordem; chamada para recomposição do número regimental; 
existência de quórum para votação; renovação da votação do 
requerimento, salvo emenda; aprovação; verificação de votação; 
ratificação da aprovação; votação da Emenda no 1; aprovação; 
verificação de votação; ratificação da aprovação; declaração de voto -
Requerimento no 3.065/2001; discursos dos Deputados João Batista 
de Oliveira e Miguel Martini; questões de ordem; chamada para 
recomposição do número regimental; existência de quórum para 
votação; votação do Substitutivo no 1; aprovação; verificação de 
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação -
2a Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno 
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar no 70; 
encerramento da discussão; existência de quórum para votação; 
discurso do Deputado Hely Tarqüínio; registro de presença; questão 
de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres -
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Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac 
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - 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 - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - 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 Na varro Vieira. 

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

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

1• Parte 
1 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 Marcelo Gonçalves, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, em atenção ao 

Requerimento n° 3.016/2001, do Deputado Sebastião Costa, 
manifestando seu apoio à aprovação do Projeto de Lei Federal no 
2.411/2000. 
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Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

comunicando a abertura de vista do processo referente ao Balanço 
Geral do Estado relativo ao exercício de 2001 ao Governador do 
Estado. 

Do Sr. Marco Antonio Marques de Oliveira, Secretário de 
Transportes e Obras Públicas (2), justificando sua ausência na 
reunião das Comissões de Fiscalização Financeira e de Transporte 
para a qual foi convidado por meio do Ofício no 746/2002/SGM e 
prestando informações a respeito do Requerimento no 3.189/2002, da 
Comissão de Transporte (pavimentação do trecho de rodovia entre os 
Município de Santa Rita do Jacutinga e Passa-Vinte). 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, 
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 1. 77 4/2001, em 
atenção a pedido de diligência da Comissão de Fiscalização 
Financeira encaminhado por meio do Ofício no 2.825/2002/SGM. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.774/2001.) 

Dos Srs. lsauro Calais, João Batista Neves de Mendonça e Vicente 
de Paula F. dos Santos, respectivamente, Presidentes das Câmaras 
Municipais de Juiz de Fora, Guarani e Bicas, manifestando seu apoio 
à aprovação do Projeto de Lei Complementar no 50/2002. (-Anexe-se 
ao Projeto de Lei Complementar n° 50/2002.) 

Do Sr. Anthero Drummond Júnior, Presidente do Conselho Estadual 
de Entorpecentes, justificando sua ausência na reunião da CPI do 
Sistema Prisional em 23/4/2002. (-À CPI do Sistema Prisional.) 

Do Sr. Paulo Bregunci, Diretor do Centro Regional de Minas Gerais 
da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do 
Trabalho - FUNDACENTRO -, comunicando que por falta de tempo 
para o necessário planejamento, esse órgão não tem condições de 
colaborar com a CPI da Mineração Morro Velho. (- À CPI da 
Mineração Morro Velho.) 

Do Sr. José Antônio de Moraes, Secretário Adjunto da Segurança 
Pública, encaminhando, em atenção ao Requerimento no 1.633/2000, 
da Comissão de Direitos Humanos, cópia da documentação relativa à 
sindicância realizada na Corregedoria-Geral de Polícia para apurar 
denúncia formulada pelo Sr. Fernando Teodoro dos Santos. 

Do Sr. Mário André Carvalho Machado, Chefe de Gabinete da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública SENASP 
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encaminhando relação dos convênios celebrados em 2000 e 2001 
entre o Ministério da Justiça e o Estado. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Maria do Rosário Ferreira Rocha, solicitando apoio a fim de 
que sejam destinados computadores para a Escola Estadual Bom 
Jesus, de Teófilo Otôni. 

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente da FIEMG, 
encaminhando o "FIEMG lndex - Relatório da Pesquisa Indicadores 
Industriais" referente ao mês de março de 2002. (- À Comissão de 
Turismo.) 

Do Sr. Amilcar Aquino Navarro, Presidente da Associação dos 
Procuradores do Estado - ANAPE -, manifestando apoio à Proposta 
de Emenda à Constituição n° 80/2002. (- Anexe-se à Proposta de 
Emenda à Constituição n° 80/2002.) 

Do Sr. Geraldo Valadares Roquette, Chefe de Gabinete do DER-
MG, em atenção ao Requerimento no 2.840/2001, da Comissão de 
Transporte, informando que o pedido contido nesse requerimento 
poderá ser atendido futuramente. 

Da Sra. Denise de Oliveira Lima, Chefe de Gabinete do Reitor da 
Universidade Estadual de Montes Claros, em atenção ao 
Requerimento n° 3.209/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, 
informando que o pedido contido nesse requerimento foi encaminhado 
à Pró-Reitoria de Ensino dessa Universidade para análise e parecer. 

Da Sra. Inês Belém, Chefe de Gabinete do Deputado Federal 
Ronaldo Vasconcellos, encaminhando cópia do "Jornal da Câmara", 
com matéria referente a visita de delegação desta Casa ao Congresso 
Nacional.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

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

Da Irmã lraci Faria, Presidente da Casa Nossa Senhora do Silêncio, 
agradecendo a aprovação de projeto declaratório de utilidade pública 
dessa entidade. 

Do Sr. Paulo Pereira dos Santos, Presidente do Instituto Helena 
Antipoff, encaminhando o relatório anual de atividades da entidade, 
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referente a 2001. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Paulo Pereira dos Santos, Presidente da APAE de 
Divinópolis, encaminhando o relatório anual de atividades da entidade, 
referente a 2001. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

CARTÃO 
Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, parabenizando o Presidente 

desta Casa pelo lançamento do I Concurso Estadual de "Sites" sobre 
Turismo. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.139/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Ensino e Pesquisa de 

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

e Pesquisa de Unaí, 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, 7de maio de 2002. 
Antônio Andrade 
Justificação: A Associação de Ensino e Pesquisa de Unaí é uma 

entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que tem como 
principal finalidade manter instituições de ensino superior que 
ofereçam atividades de ensino, pesquisa e extensão, de graduação e 
pós-graduação, bem como desenvolver atividades voltadas para a 
melhoria da formação profissional, do crescimento sócio-econômico e 
da qualidade de vida dos cidadãos do Noroeste de Minas Gerais. 

A entidade apóia iniciativas de ordens cultural, desportiva e de lazer. 
Além disso, trabalha para erradicar o analfabetismo na região, por 
meio do curso de formação de professores com habilitações em 
magistério nas áreas da educação infantil e das séries iniciais do 
ensino fundamental. Ela é, pois, de extrema importância para a 
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educação não apenas de Unaí, mas também de toda a região. 

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres pares à 
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, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.140/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Olímpica Campanhense, 

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

Campanhense, com sede no Município de Campanha. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Associação Olímpica Campanhense, com sede no 

Município de Campanha, foi fundada em junho de 1988. É sociedade 
civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos que tem como objetivo 
precípuo a promoção de eventos esportivos, notadamente a 
Olimpíada Campanhense, entre outros eventos do gênero, 
entendendo o esporte como instrumento de integração e de 
valorização do cidadão, sem acepção de cor, condição social, nem 
credo político ou religioso. 

A referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo 
que faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

- 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. 

PROJETO DE LEI N" 2.141/2002 
Declara de utilidade pública a Fundação Assistencial e Educacional 

José Ruffo Bernardes, com sede no Município de Ouro Fino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Assistencial 

e Educacional José Ruffo Bernardes, com sede no Município de Ouro 
Fino. 

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



Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de abril de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva 

133 

Justificação: A Fundação Assistencial e Educacional José Ruffo 
Bernardes, de Ouro Fino, fundada em maio de 1994, é uma sociedade 
civil de caráter filantrópico. Tem como objetivo precipuo elaborar 
programas de atividades que ocupem o tempo do menor, fora do seu 
horário regular de aulas. 

Ademais, a entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, 
pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.142/2002 
Dispõe sobre a informação e a orientação sobre a legislação, o 

sistema e os procedimentos relativos a transplante de órgãos aos 
pacientes e seus familiares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam os hospitais, as casas de saúde, clinicas e similares, 

particulares e públicos, obrigados a informar e orientar sobre a 
legislação, o sistema e os procedimentos relativos a transplante de 
órgãos aos pacientes e seus familiares. 

Art. 2° - As informações e orientações de que trata o "caput" deste 
artigo devem ser impressas em cartazes, destinados à leitura do 
público em geral. 

Art. 3° - Os cartazes referidos no artigo anterior serão 
obrigatoriamente fixados em locais de fácil acesso. 

Art. 4°- Aos dirigentes dos estabelecimentos de saúde, é facultada a 
utilização de outros impressos que tratem da orientação, da 
informação e dos procedimentos relativos ao processo de transplante 
de órgãos. 

Art. 5° - Os hospitais, as casas de saúde, clínicas e similares, 
particulares e públicos, que descumprirem esta lei estarão sujeitos às 
seguintes penalidades: 

I - advertência, na primeira ocorrência; 
li - multa, no valor de R$1 O.OOO,OO(dez mil reais), na segunda 

ocorrência; 
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ocorrências subseqüentes. 
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Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição 
a ser aplicada ao responsável pelo estabelecimento público que não 
observar o que determina esta lei. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2002. 
Eduardo Brandão 
Justificação: A falta de informação e de orientação sobre o sistema 

de transplante de órgãos nos estabelecimentos médicos e 
hospitalares tem provocado transtornos às pessoas que consentem na 
doação de órgãos de seus familiares. Nesses casos, os pacientes que 
poderiam ser beneficiados com as doações são os principais 
prejudicados, principalmente em conseqüência do término do prazo 
regulamentar de tais procedimentos. 

A obrigatoriedade de os hospitais e as instituições de assistência 
médica informarem e orientarem os responsáveis pelas doações 
facilitará o processo de doação, contribuindo para salvar centenas de 
vidas. É necessário, pois, que se adotem dispositivos legais nesse 
sentido. 

- 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 lnnterno. 

PROJETO DE LEI N° 2.143/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cássia 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 

Cássia o imóvel de propriedade do Estado constituído de um terreno 
com a área de 32m (trinta e dois metros) de frente e BOm (oitenta 
metros) de fundo, situado na Rua do Rozário, confrontando, por um 
lado, com a Rua Anna Angelina da Conceição e, por outro lado, com a 
esquina da Rua São Luiz, situado nesse município, matriculado sob o 
n° de ordem 4.710, à fls. 440 do livro N' 16, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Cássia. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei destina-se a abrigar a sede da 
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2002. 
Eduardo Brandão 
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Justificação: O imóvel descrito pertence ao Estado. Atualmente, nele 
funciona o prédio da Câmara Municipal, que requer investimentos 
urgentes para reforma e manutenção das instalações. 

Com a doação do imóvel para o município, será possível à Câmara 
Municipal efetuar as obras. Tendo em vista que, para o Estado, é 
complicado despender verbas com tal finalidade, nada mais justo que 
efetuar a doação. Para tanto, 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" 2.144/2002 
Declara de utilidade pública a Congregação das Irmãs da Sagrada 

Família de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Congregação das 

Irmãs da Sagrada Família de Montes Claros, com sede nesse 
município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de abril de 2002. 
Gil Pereira 
Justificação: A Congregação das Irmãs da Sagrada Família de 

Montes Claros é entidade civil sem fins lucrativos e se dedica a cuidar 
da promoção humana e espiritual das crianças e dos adolescentes 
dos bairros carentes da periferia de Montes Claros. A creche da 
Congregação abrigou, em 2001, 220 crianças, que receberam 
educação, alimentação e cuidados na área de saúde, com 
atendimento médico, odontológico e psicológico. 

Sobrevivendo de doações e do trabalho voluntário, a Congregação 
está construindo salas que serão usadas para cursos 
profissionalizantes destinados aos jovens sem trabalho da região. 
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Devido ao elevado alcance social dos objetivos da Congregação, 

conto com o apoio dos meus nobres pares à 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, 
c/c o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 2.145/2002 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança 

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

de Segurança Pública de Minas Gerais, com sede no município de 
Montes Claros. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de abril de 2002. 
Gil Pereira 
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de 

Minas Gerais é entidade civil sem fins lucrativos e se dedica a prestar 
serviços de utilidade pública especificamente no que concerne à 
manutenção da ordem pública, incentivando o bom relacionamento da 
comunidade e das lideranças do município com os integrantes das 
instituições policiais constituídas. A fim de despertar em cada cidadão 
o sentimento subjetivo de segurança e o espírito de cooperação e 
solidariedade em benefício da ordem pública e do melhor convívio 
social, o Conselho promove palestras, fóruns de debates, campanhas 
educativas e outros empreendimentos socioculturais. 

A preocupação crescente de autoridades e da comunidade com a 
segurança leva-nos a contar com o apoio dos nobres deputados à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.146/2002 
Dispõe sobre a coleta seletiva e a destinação final do lixo doméstico 

tóxico e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica o comercio revendedor de pilhas, baterias, 

lâmpadas fluorescentes e outros materiais que contenham insumos 
tóxicos obrigado a manter recipientes específicos para a coleta 
seletiva do lixo (sucata). 

Parágrafo único - Os recipientes de que trata o "caput" deste artigo 
deverão estar identificados com escrita visível e em local de fácil 
acesso ao consumidor. 

Art. 2° - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM -, estabelecer normas de procedimentos, conforme prevê a 
Lei no 13.766, art. 4°, de 30/11/2000. 

Parágrafo único - As empresas que se enquadrarem nas normas de 
que trata o "caput" deste artigo poderão beneficiar-se do que consta 
na Lei n° 14.128, art. 3°, I, de 19/12/2001. 

Art. 3° - As empresas responsáveis pela coleta e pela destinação 
final deverão dar tratamento especial a esse tipo de lixo (sucata), 
conforme normas vigentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável. 

Art. 4° - As empresas que descumprirem esta lei estarão sujeitas a 
multa de 10.000 UFIRs (dez mil unidades fiscais de referência), sendo 
esses recursos utilizados em campanhas educativas. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2002. 
João Pinto Ribeiro 
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa definir critérios 

para a coleta seletiva e a destinação final do lixo doméstico tóxico. 
A intenção é normatizar a coleta seletiva, envolvendo e obrigando os 

revendedores de pilhas, lâmpadas fluorescentes, baterias e outros 
materiais de consumo do gênero a participarem do processo, 
facilitando a destinação final e dando um tratamento específico a essa 
sucata, que, comprovadamente, é nociva ao meio ambiente e à saúde 
humana. 

A legislação vigente citada no projeto incentiva as empresas a 
participarem do processo com incentivos fiscais, e os municípios, a 
providenciarem a instalação de aterros sanitários. 

Apresento a proposição, certo do apoio dos meus nobres pares para 
sua aprovação. 



138 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

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

PROJETO DE LEI N° 2.147/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Águia 

Dourada, com sede no Município de ltapagipe. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa 

Águia Dourada, com sede no Município de ltapagipe. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2002. 
Paulo Piau 
Justificação: A Associação Recreativa Águia Dourada, de ltapagipe, 

é uma sociedade civil sem fins lucrativos e foi declarada de utilidade 
pública municipal. Tem por finalidade promover o bem-estar da 
comunidade, por meio de atividades de lazer. 

A entidade cumpre os requisitos legais para o recebimento do título 
declaratório almejado e tem elevada atuação na comunidade; assim, 
esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação do 
projeto 

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

REQUERIMENTOS 
N" 3.330/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Escola 
Benedita Braga Cobra, no Município de Borda da Mata, pelos 85 anos 
de criação. (-À Comissão de Educação.) 

N° 3.331/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Instituto 
Mineiro de Agropecuária - IMA - pelos 1 o anos de fundação. (- À 
Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 3.332/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Associação dos Lojistas e Representantes de Móveis de Minas Gerais 
- ALORMOV- pelos 8 anos de fundação.(- À Comissão de Turismo.) 
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N° 3.333/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Núcleo 
Voluntário Pe. Agostinho Damen pela inauguração de sua sede, em 
5/5/2002, no Município de Campestre. (-À Comissão do Trabalho.) 

No 3.334/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Escola 
Estadual Afonso Pena, no Município de Belo Horizonte, pelos 95 anos 
de criação.(- À Comissão de Educação.) 

N° 3.335/2002, do Deputado Ivo José, solicitando seja pedido ao 
Secretário do Meio Ambiente o envio da relação dos processos em 
tramitação na FEAM relativos a usinas hidrelétricas ou barragens a 
serem construídas no Estado.(- À Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado lrani Barbosa, solicitando que esta Casa acompanhe, 
por intermédio de sua Corregedoria, o inquérito relativo à prisão do Sr. 
Elvis Lee Penha da Silva. 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art.173 do Regimento Interno, 

deixa de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Da CPI da Mineração Morro Velho, pedindo seja encaminhada 
manifestação de apoio ao Dr. Wellington Gaia, Delegado Regional do 
Trabalho. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela 
Comissão do Trabalho.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Bilac Pinto, Marco Régis (2) e Maria Olívia. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pastor George. 
O Deputado Pastor George• - Sr. Presidente, nobres Deputadas e 

Deputados, membros desta Casa, órgãos da imprensa, senhoras e 
senhores, a razão que hoje me traz à tribuna desta Casa é 
homenagear todos os instrumentadores cirúrgicos do País e, em 
especial, do nosso Estado. Ontem, dia 6 de maio, foi seu dia, 
instituído pela Lei no 12.790, de 23/4/98. 

Nesta oportunidade, congratulo-me com os instrumentadores 
cirúrgicos do nosso Estado nessa justa comemoração, pois sabemos 
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da sua importância em um bloco cirúrgico, ao lado de um médico 
especialista, como também da sua responsabilidade antes, durante e 
após o ato cirúrgico. Como tal, é indispensável nos quadros de 
pessoal das clínicas de cirurgias e das instituições hospitalares. 

No dia 23 de abril do corrente ano, realizamos uma audiência 
pública na Comissão do Trabalho, em que discutimos os problemas 
relacionados à regulamentação da profissão do instrumentador 
cirúrgico, pelo fato de tramitar na Câmara dos Deputados o Projeto de 
Lei no 1.880/99, do Deputado Federal Edmar Moreira, que dispõe 
sobre a regulamentação da profissão de instrumentador cirúrgico e 
autoriza a criação do conselho federal e dos conselhos regionais do 
instrumentador cirúrgico. 

A audiência teve muito êxito, e os instrumentadores expuseram as 
suas reivindicações, em decorrência do seu trabalho e do que se 
passa com relação às funções que lhes competem. 

No decorrer da audiência, entre as propostas apresentadas, 
estabeleceu-se a ocorrência de uma mudança na grade curricular do 
instrumentador cirúrgico, de modo a possibilitar a inclusão de 
disciplinas compatíveis com o curso técnico de Enfermagem, 
podendo, assim, tanto o instrumentador como o técnico de 
enfermagem trabalharem no bloco cirúrgico, legalizados. 

Consigno aqui qÚe, apesar de o Projeto de Lei no 1 .880/99 
encontrar-se em tramitação, já existem os sindicatos nacional e o de 
Minas Gerais, bem como o Conselho Nacional e o Conselho Regional 
de Minas, por força da Medida Provisória no 15.490, de 10/10/97, da 
Presidência da República, assim denominados: Sindicato Nacional de 
lnstrumentador Cirúrgico • SINIC ·, que é uma entidade que possui 
como finalidade estudar, defender e coordenar os interesses 
econômicos e profissionais dos empregadores, empregados, agentes 
ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais que exerçam 
atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas e o Conselho 
Federal do lnstrumentador Cirúrgico COFIC. Ambos são 
representados pelo seu Presidente, Prol. Alaércio de Oliveira, na 
cidade de Curitiba, no Paraná. 

Em Minas Gerais, existem o Sindicato do lnstrumentador Cirúrgico 
em Minas Gerais - SICEMG · e o Conselho Regional do 
lnstrumentador Cirúrgico · CORIC ·, 8" Regional em Minas Gerais, 
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representados por sua Presidente, Sofia de Ávila. 

Em Minas Gerais, existe também o Centro de Ensino de 
Instrumentação Cirúrgica - CENIC -, representado pelo Prol. Antônio 
Carlos da Gama Reis, localizado na Rua Timbiras, 1.343, em Belo 
Horizonte. O objetivo do CENIC é preparar e formar profissionais 
qualificados para a área da saúde de instrumentação cirúrgica, que 
atuarão junto ao corpo clínico de hospitais e clínicas, visando ao bem-
estar do paciente, otimizando o ato operatório e fazendo com que haja 
redução de custo para as organizações, por meio do custo-benefício. 
O CENIC tem a missão de alcançar o reconhecimento nacional e 
internacional na preparação dos profissionais da área da saúde. 

A figura do instrumentador cirúrgico remonta à Idade Média, quando 
sua função era transportar e guardar o instrumental, além de fabricá-lo 
e aperfeiçoá-lo, adaptando-o às constantes evoluções das manobras 
cirúrgicas. 

Hoje, com a evolução da cirurgia, o profissional conhece os 
instrumentos e os aparelhos utilizados, sabe as técnicas empregadas 
em cada caso e possui noções básicas de anatomia, fisiologia, 
antissepsia, microbiologia, biossegurança, ética profissional e 
instrumentação cirúrgica. 

A evolução continua, cada vez mais, pois encontra-se em 
andamento a criação da ESIC - Escola Superior de lnstrumentador 
Cirúrgico -, que tem por objetivo a formação, graduação e o 
aperfeiçoamento do instrumentador cirúrgico no Brasil, na cidade de 
Curitiba, PR, sob a direção do Prol. Alaércio de Oliveira. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Parabenizo V. Exa. 
por trazer a esta Casa tema tão importante. Já debatemos esse 
assunto na nossa Comissão do Trabalho, a seu pedido, num momento 
muito oportuno. Tivemos várias ponderações e argumentações 
demonstrando a importância da regulamentação da profissão do 
instrumentado r cirúrgico. 

Nossa Comissão e a Assembléia poderão contribuir de forma muito 
significativa, como têm contribuído, na formatação das grandes leis 
para o povo mineiro e brasileiro. Mais uma vez parabenizo V. Exa., 
que está bastante preocupado com essa nobre causa, colocando-me 
inteiramente a sua disposição, para que a Comissão possa ir a 
Brasília apresentar sugestões e tudo aquilo que colhemos de 
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importante na nossa audiência pública. A lei deve buscar se 
aprimorar com as informações e experiências obtidas. Quantos 
depoimentos importantíssimos a Comissão colheu! Com essa colheita, 
também poderíamos participar ativamente em Brasília, levando a 
nossa preocupação e solidariedade na formatação dessa lei, que tem 
grande alcance não só para Minas, mas também para o Brasil. 

Desde que recebemos o seu requerimento, pude perceber a sua 
preocupação, que é também desta Casa. Tenha a certeza de que, 
somente após a colheita de provas e argumentações, poderemos dar 
a nossa contribuição. Parabéns pelo brilhante pronunciamento. 

O Deputado Pastor George* - Agradeço ao competente Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que tão bem preside a Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social. V. Exa. foi extremamente sensível à 
realização da audiência, trazendo vários personagens ligados à 
instrumentação cirúrgica. V. Exa. tem demonstrado ser um homem de 
muita sensibilidade, principalmente para com as questões ligadas aos 
trabalhadores. É uma categoria que já deveria, há muito, ter sido 
reconhecida como profissão. Fico muito feliz e cada vez mais 
orgulhoso da sua atuação, principalmente como Presidente da 
Comissão do Trabalho. 

O Estatuto do Sindicato de Instrumentação Cirúrgica do Estado de 
Minas Gerais, em seu capítulo intitulado "Dos Direitos e das 
Responsabilidades Fundamentais", traz os preceitos rigorosamente 
relacionados, entre os quais gostaria de citar o seguinte: "O 
instrumentador cirúrgico presta assistência de instrumentação 
cirúrgica ao cirurgião e à comunidade, em situações que recuperem 
medidas relacionadas à promoção, proteção, recuperação, 
reabilitação, preservação, conservação, reconhecimento nominal e 
funcional rigoroso instrumental cirúrgico, na adequação e 
posicionamento das mesas de instrumental e promoção rigorosa dos 
tempos cirúrgicos, exercendo, com liberdade, a profissão em todo o 
território nacional, na defesa do direito do exercício profissional que 
lhe for confiado". 

Por tudo isso, Sr. Presidente, mais uma vez, trago o meu total apoio 
à realização de um novo debate, dessa vez com representantes de 
todos os Estados da Federação, para uma discussão mais ampla, de 
forma a subsidiar a decisão da Câmara Federal, a fim de que 
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regulamente a profissão de instrumentador cirúrgico. 

O primeiro passo foi dado pelos sindicatos e conselhos, pelas 
escolas profissionalizantes pelo corpo médico, bem como pela luta 
dos profissionais da área, cujos conhecimentos são postos a serviço 
do homem e da comunidade. É bom deixar claro que a dinâmica 
desses conhecimentos se realiza no ensino, na pesquisa e na 
prestação de serviços, com a finalidade de preencher um vazio na 
área cirúrgica, colaborando precisamente com as equipes médicas. 

Finalizo com o seguinte pensamento: "O sucesso de uma cirurgia 
depende da agilidade e do equilíbrio dos profissionais nela 
envolvidos". Quero deixar a todos os instrumentadores cirúrgicos o 
meu respeito à profissão, tão importante quanto a atuação de quem 
está realizando uma cirurgia. Vamos unir todos os esforços, acredito 
que esta Casa seja sensível à questão, para que possamos, com essa 
discussão mais ampla, fornecer subsídios para que o projeto, em 
Brasília, seja aprovado e seja reconhecida a profissão, pois, todos os 
dias, tem dado inestimável contribuição para a vida. Os nossos 
sinceros agradecimentos e votos de que a profissão seja reconhecida. 
Portanto, são esses os meus votos pelo Dia do lnstrumentador 
Cirúrgico. Estamos aqui para reconhecer o trabalho desses 
profissionais e dizer que podem contar com o apoio nosso e desta 
Casa. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais 

pessoas presentes, quero manifestar minha alegria de participar da 
festa de 15 anos do CEFET de Leopoldina. Ao completar, em 2 de 
maio, 15 anos de atividades no município, a UNED-Leopoldina, do 
CEFET-MG, mostrou sua real finalidade e a contribuição que vem 
dando a toda a região; com um ensino profissionalizante de alto nível, 
qualifica nossos jovens para enfrentar o concorrido mercado de 
trabalho, em diversas especialidades. Quero deixar claro que a 
UNED-Leopoldina não atende somente aos leopoldinenses, mas 
também aos municípios vizinhos. Nesses 15 anos de atividades em 
Leopoldina, o CEFET já formou muitos jovens, que hoje têm uma 
profissão e estão trabalhando em grandes empresas, espalhadas pelo 
território nacional. É muito importante a participação da UNED-
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Leopoldina na formação educacional, social e profissional dos 
jovens daquela região. É muito importante a efetiva dedicação dos 
professores, Diretores e funcionários, que, com os alunos, interagem 
para que a escola funcione com sucesso. Peço à Mesa desta Casa 
Legislativa que registre este momento nos anais da Casa, bem como 
envie correspondência parabenizando aquela unidade pelos seus 15 
anos de vida. 

Registro o fato de que agora o Ministro da Educação, Paulo Renato, 
comunicou ao Diretor-Geral do CEFET-MG que o estabelecimento 
será transformado em universidade tecnológica federal, pois oferece 
ensino da melhor qualidade. Ele inclui a UNED-Leopoldina, uma 
menina-moça, que, aos 15 anos, já tem os mais relevantes serviços 
prestados a Minas Gerais e ao Brasil. Hoje, a UNED-Leopoldina está 
sob a tutela do Prol. Magno. 

Felicitamos também o ilustre Diretor-Geral do CEFET-MG, Prol. 
Alexandrino, que sempre apoiou aquela unidade. Foi gratificante 
participar, dia 2, em Leopoldina, das festividades, junto com os alunos, 
professores e servidores. Existe hoje um clima de grande confiança, 
que nos motiva a continuar apoiando o CEFET. A sua transformação 
em universidade tecnológica dará a Leopoldina a oportunidade de se 
consolidar como cidade universitária. 

Tivemos a alegria, no aniversário de Leopoldina, dia 27 de abril, de 
ter a inauguração do novo "campus" avançado da UNIPAC, que já 
está na cidade há, praticamente, cinco anos. Agora, conseguiu a área 
onde construiu o grande prédio, e já temos cinco cursos. Parabenizo o 
Magnífico Reitor, Deputado Federal Bonifácio de Andrada, pela ajuda 
extraordinária que tem dado não só a Leopoldina, mas também a 
nossa região. E eu o parabenizo também, por meio de seu filho, nosso 
colega e amigo, Deputado Antônio Carlos Andrada, que é muito 
admirado e respeitado, um jovem político que tem dado o melhor de si 
não só à região das Vertentes, mas também à Zona da Mata. 

Felicito a direção da UNIPAC por mais esse grande benefício que 
levou para Leopoldina. Neste momento de muita alegria, nossa cidade 
ganhou a sua faculdade de Direito, a FADIL, que é do grupo do Prol. 
Cláudio Leitão, que também está fazendo um grande trabalho. O 
prédio que servia à TELEMIG foi comprado e todo reformado. Parece 
até que foi feito para que ali fosse instalada uma faculdade. 
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Então, estamos vivendo, no setor educacional, um momento de 

grande motivação. Também parabenizo o Prefeito Municipal de 
Leopoldina, Dr. José Roberto, o Presidente da Câmara Municipal, 
Vereador Brenio Coli Rodrigues, e seus pares e todas as autoridades 
constituídas do município. Para nós, que estamos aqui há quatro 
mandatos, é motivo de alegria receber o reconhecimento daquele 
povo, receber o apoio que nunca nos faltou para que trabalhássemos 
nesta Casa. É um privilégio, uma honra e motivo de orgulho ser, nesta 
Casa, o representante de Leopoldina e de muitas cidades da Zona da 
Mata. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro 
Vieira. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, agradeço a gentileza do líder do meu partido, Deputado 
Sebastião Costa, que estava inscrito para falar neste horário, mas 
cedeu-me a oportunidade de assomar à tribuna para registrar nos 
anais da Casa e proclamar a Minas Gerais, com justo orgulho, que a 
Associação Atlética Caldense, o time que representa o futebol da 
minha cidade, é campeã mineira. 

Poços de Caldas orgulha-se sobremaneira, pela primeira vez na sua 
história esportiva, por poder intitular-se campeã mineira de futebol. E 
futebol é mais do que um esporte nacional: é lazer, divertimento, 
assunto da semana inteira, é paixão nacional. 

Isso justifica que eu assome à tribuna desta Casa, tão circunspecta 
e tão séria, para registrar título tão importante conquistado por um 
time de futebol da minha cidade, que, com galhardia, técnica, garra, 
dedicação, superando os mais diversos obstáculos, chegou à final do 
campeonato mineiro, ocorrido no domingo pretérito, e conquistou o 
título de campeão mineiro de futebol. 

A Associação Atlética Caldense foi criada em 1925. Tem história 
longa, que surgiu em torno do futebol. No decorrer do tempo, porém, 
tornou-se clube multiesportivo e social e ostenta, em sua fachada, um 
orgulho, uma tradição. Tem sido a expressão maior do esporte, em 
todos os seus ramos, na nossa Poços de Caldas. É o clube que 
congrega nossa população por meio da prática do vôlei, do basquete, 
do tênis, enfim, da vida social da cidade. Mas é, sobretudo, através da 
sua origem, que é o futebol, que a população de Poços se une, com 
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muita satisfação, em torno da Associação Atlética Caldense, de 
fato, um orgulho na sua tradição. Fundada em 1925, tem história 
longa no futebol, trouxe grande contribuição e grandes valores para o 
futebol mineiro, brasileiro e dos grandes clubes, como Neto, Buzuca, 
Aílton Lira, J. Lopes, que continua em Poços de Caldas. Mas quero 
representar todos os grandes jogadores do passado na figura de 
Mauro Ramos de Oliveira, meu contemporâneo de ginásio e jogador 
da Associação Atlética Caldense, que, com muito orgulho, em 1962, 
foi visto pelo Brasil inteiro erguendo a Taça Jules Rimet como 
bicampeão mundial de futebol. Hoje somos tetracampeões e, se Deus 
quiser -já que futebol é paixão - neste ano seremos pentacampeões. 

Ontem o Brasil inteiro parou para ouvir a escalação anunciada pelo 
técnico da seleção brasileira, Felipe Scolari. Toda essa paixão 
nacional, todo esse envolvimento em torno do futebol traz-nos o 
alento, a esperança de que, neste ano de 2002, possamos novamente 
ser campeões mundiais e ostentar o título de pentacampeões do 
mundo. 

Neste mesmo ano, a nossa Associação Atlética Caldense vai 
acrescentar, no seu uniforme de jogo, uma estrelinha. Pela primeira 
vez, desde 1925 e desde 1969 ou 1970, disputando a divisão especial 
do futebol mineiro, vai ostentar uma estrelinha em sua camisa, de 
campeão mineiro. 

Com muito orgulho registro esse fato, utilizando as imagens da TV 
Assembléia para levar minha saudação a Poços de Caldas, ao 
Presidente da Associação Atlética Caldense, Laércio Otávio Martins, a 
toda sua diretoria, a todos os jogadores e também às diretorias 
anteriores, que engrandeceram esse clube e o levaram a essa 
posição. Mas envio abraço especial ao Laércio, que vem ocupando 
por várias vezes a direção da Associação Atlética Caldense, 
dedicando seu tempo, seu trabalho, sua capacidade ao 
engrandecimento desse clube, e vê todo seu esforço ser coroado com 
o título de campeão mineiro de futebol de 2002, se Deus quiser, o ano 
do penta. Assim, deixo minhas homenagens a todo o clube, ao 
técnico, aos jogadores do passado e de hoje, da nossa Associação 
Atlética Caldense, campeã mineira de futebol de 2002. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Sebastião Navarro, 
cumprimento-o por essa justa homenagem que V. Exa. faz à 
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Caldense, esse time de tradição, que agora consegue um feito 
extraordinário dentro do futebol profissional e do Estado. 

Quero registrar também que, em que pese à Caldense ter derrotado 
nosso Nacional Futebol Clube de Uberaba, também o Nacional fez 
bela campanha e continua na 1a divisão do Campeonato Mineiro. 
Quero saudar toda a direção por esse feito, especialmente na pessoa 
do Sr. Abocater, Presidente do Clube. Também digo que nosso 
Uberaba Esporte Clube está na 2a divisão, mas firme, com um time 
que traz esperança para todos os torcedores, que tem meu filho como 
atleta profissional. Estamos aguardando, com grande expectativa, que 
chegue à 1 a divisão, neste ano. Obrigado. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeço, Deputado Paulo 
Piau. Tive oportunidade de assistir a alguns jogos desse campeonato 
e todos os times se houveram com galhardia, lutando com lealdade. 
Tivemos que superar obstáculos maiores que os dos times 
adversários. Dirigi o futebol da Caldense no início da década de 70, 
quando havia um problema grave, porque não nos deixavam chegar 
aqui. Naqueles tempos, a Caldense disputou o quadrangular final por 
quatro vezes, mas, desculpe o João Leite, o Reinaldo marcou gol até 
com a mão, o que foi visto por todo o estádio, menos pelo Juiz. Achei 
que, depois do videoteipe, isso tivesse acabado. 

Assisti ao Caldense e URT, de Patos de Minas. O URT jogou com 
brilhantismo, galhardia e elegância. Duro foi superar, durante o jogo, o 
árbitro. Ainda existe isso na Federação Mineira. E, como futebol é 
paixão, mexe com a alma e com o sentimento do povo, a Federação 
Mineira teria que tomar mais cuidado para que os times competissem 
entre si e não tivessem, muitas vezes, que vencer o arbítrio do árbitro. 

Ilustre Deputado João Leite, gostaria muito de ouvir o aparte de V. 
Exa., que é uma das expressões do futebol mineiro, quando registro o 
feito da Associação Atlética Caldense, de sagrar-se campeã mineira, 
mas havia prometido ao ilustre Deputado Sávio Souza Cruz. 
Agradeço, pois tão-somente a sua presença no microfone de aparte já 
representa homenagem a minha e a nossa Associação Atlética 
Caldense e ao futebol mineiro. 

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Caro Presidente, 
componentes da Mesa, Deputado Sebastião Navarro Vieira, quero 
cumprimentar a Caldense, na pessoa de V. Exa., pelo grande feito, e 
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agradecer especialmente a gentileza e compreensão de V. Exa. 
em ceder a parte final de seu pronunciamento, para que possa fazer 
um registro de homenagem à EMA TER.(- Lê:) 

"Em 1975, por meio da Lei no 6.704, criava-se, em Minas, a Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais-
EMA TER -, sucessora da antiga Associação de Crédito e Assistência 
Rural - ACAR-MG. Dada a pertinência temática, a nova entidade, 
constituída empresa pública de direito privado, alojou-se no sistema 
operacional da Secretaria de Estado da Agricultura e, a partir da 
posição estratégica que lhe foi dada naquele órgão, passou a vincular-
se aos municípios mineiros e neles estabelecer-se, mediante a 
assinatura de convênios com as Prefeituras e com a devida aprovação 
das Câmaras Municipais. 

No curso de seus 26 anos de existência - anos esses que sobem a 
53 se considerada a fase preliminar da ACAR -, a EMATER vem se 
dedicando com competência à missão que a ela foi destinada: a de 
apreender a vocação agrícola de Minas, delimitando-lhe a 
configuração e incentivando-a a desenvolver-se, levando ao pleno 
crescimento, conseqüentemente, o homem do campo, a paisagem 
rural e uma fatia das mais significativas da economia mineira. 

O Governo Itamar Franco, desde sua instalação em janeiro de 1999, 
tinha como certa a importância da EMATER no cenário do Estado e 
optou por favorecer-lhe a consolidação nos municípios mineiros. 
Assim é que, sob a competente administração do Secretário Paulino 
Cícero de Vasconcelos, a EMATER faz-se presente em nada menos 
que 725 municípios mineiros. 

A penetração da empresa na quase totalidade de nossos 
municípios, se é dado relevante, não é, contudo, o único que temos a 
comemorar. Alguns resultados do ano de 2001 bem demonstram que 
o estabelecimento da EMA TER em tantos municípios não se deu em 
vão - e esse é, sem dúvida, o dado que mais requer comemoração. 

Só na área de bem-estar social, foram cerca de 20 mil hortas 
domiciliares, 3.930 pomares domésticos instalados; 22 mil famílias 
conduziram com sucesso pequenas criações de aves, suínos, peixes 
e cabras, diversificando a renda familiar; 11.136 famílias produziram e 
processaram tecnicamente leite, hortaliças, frutas, carnes, mandioca, 
cana-de-açúcar e farináceos. E mais 23.370 famílias produziram, 
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beneficiaram, classificaram e embalaram produtos "in natura", com 
padrões rigorosos de qualidade; 44 mil famílias aumentaram suas 
disponibilidades de alimentos "in natura" de origem animal e vegetal. 
O número total de pessoas atingidas foi de 239.300 produtores de 
agricultura familiar em todo o Estado. 

A par dessa intensa atuação diretamente sobre o pequeno produtor -
aquele que é, sabidamente, peça fundamental para a sustentação de 
uma grande economia -, a EMATER participa hoje de mais de 40 
programas e projetos governamentais, destacando-se entre eles o 
Programa de Recuperação Ambiental nas Sub-bacias, inclusive a do 
São Francisco o Projeto Lumiar, o Procachaça e o Programa de 
Turismo Rural. Só o Programa de Recuperação Ambiental nas Sub-
bacias já rendeu, em 2001, os seguintes expressivos resultados: 
2.112 nascentes protegidas; 1 .119 bacias de captação construídas; 
300 projetos de revitalização de bacias; 10.000 ha de terraços e 
cordões em contorno construídos; 3.000 ha de vegetação ciliar 
recuperada; 160 técnicos em gestão de bacias hidrográficas 
capacitados. 

Os números, individualmente e no seu conjunto, expressam a 
extraordinária vitalidade por que passa atualmente a EMATER, 
empresa que se tem mostrado cada vez mais capaz de planejar e 
promover o desenvolvimento rural sustentável, de viabilizar programas 
governamentais, de prestar serviços e consultorias e, especialmente, 
de gerar emprego e renda. A respeito desse último item, vale lembrar 
que, de acordo com o BNDES, para cada milhão de reais investido na 
agropecuária, criam-se automaticamente 297 postos de trabalho 
diretos e indiretos. 

Por todas essas razões é que saúdo, nesta oportunidade, a operosa 
EMA TER e os brilhantes resultados por ela já conquistados no atual 
Governo, esperando que seja dada seqüência a sua patriótica tarefa 
de incentivar a produção de alimentos, a seu esforço para gerar 
emprego e renda, a seu empenho para garantir o desenvolvimento 
rural sustentável e, por meio dele, a justiça social, a segurança 
alimentar e a estabilidade econômica. O futuro de Minas transita 
também pelo campo e a EMA TER tem dado fartas provas de que está 
certa disso". 

Termino minhas palavras reiterando ao Deputado Sebastião Navarro 



os meus agradecimentos e renovando meus cumprimentos à 
espetacular vitória da Caldense. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Obrigado. 
*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
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O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Wanderley 
Ávila, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e povo mineiro, é muito ruim 
quando utilizamos do espaço da Assembléia Legislativa de Minas para 
falar de coisas trágicas, da violência, mas, Sr. Presidente, não 
poderia, diante dos últimos acontecimentos em Montes Claros, neste 
último final de semana, deixar de fazer aqui o meu pronunciamento, 
até mesmo como forma de protesto e de alerta para a escalada da 
violência no Estado. 

No último sábado, em pleno centro de Montes Claros, às 19 horas, 
um casal estava em seu carro no começo da noite, quando foi 
sumariamente executado por pistoleiros, bandidos e covardes que 
fugiram a pé logo após o assassinato. Perderam a vida o Sr. Rosalvo 
Teixeira Bastos Filho, 27 anos, jornalista, locutor da TV Gerais, jovem 
produtor rural, pessoa extremamente conhecida e querida em Montes 
Claros, morto com um tiro na nuca, e sua noiva, casamento marcado 
para junho, Daniela Costa Oliveira, 24 anos, que levou um tiro na 
cabeça. Não se contentando com isso, os bandidos covardes ainda 
esfaquearam-na por quatro vezes, dentro do seu veículo, causando 
sua morte instantânea. O que é estarrecedor é que o crime aconteceu 
no centro de Montes Claros e esses dois elementos saíram 
calmamente a pé, entraram num veículo e fugiram, sem que a polícia 
os encontrasse. 

Quero fazer neste momento a leitura de um manifesto contra a 
violência, assinado por toda a imprensa montes-clarense, por todos os 
jornalistas, por todos os homens e mulheres que militam na imprensa 
de Montes Claros. Entregaremos esse manifesto às nossas 
autoridades, chamando mais uma vez atenção e cobrando 
providências urgentes.(- Lê:) 

"Manifesto contra a violência 
Montes Claros, 6 de maio de 2002. 
Os trabalhadores dos veículos de comunicação de Montes Claros, 

reunidos na manhã de seis de maio corrente, na Câmara Municipal de 
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Montes Claros, decidiram encaminhar este manifesto às 
autoridades competentes, solicitando o máximo empenho no combate 
à violência nesta cidade, bem como na apuração do covarde duplo 
assassinato de nosso colega Rosalvo Teixeira Bastos Filho e de sua 
noiva, Daniela Costa Oliveira, ocorrido no final da tarde do dia 4 do 
mês em curso. 

Preocupa-nos muito o fato de nossa Montes Claros, nos últimos 
meses, vir sendo transformada em cidade sem lei. Assaltos, 
assassinatos e outros crimes graves viraram rotina, assim como a 
não-identificação, prisão e julgamento dos autores da maioria deles. 
Ontem foi. o nosso jovem casal de amigos, há duas semanas um 
humilde vigia da Skol e há menos dias ainda um garoto morto por 
traficantes, só para citar os assassinatos que mais marcaram a cidade 
neste trimestre, entre tantos outros. 

A carência de polícia e de justiça para a impunidade encoraja 
poderosos, imbecis e vítimas revoltadas à prática de novos crimes. É 
o que estão dizendo as pessoas, quase sempre anonimamente, já 
que, sem proteção, temem aparecer e desaparecer com a mesma 
velocidade. 

No caso específico do duplo assassinato do casal de noivos, é voz 
corrente que haveria um suposto mandante, fazendo voltar os tempos 
do "olho-por-olho-dente-por-dente". É investigada a relação desse 
crime com outra morte ocorrida na cidade há quase um ano, em que 
estaria envolvida irmã da vítima Daniela Oliveira. E fala-se em 
ameaças de mais mortes encomendadas. Quer dizer, impunidade 
gerando vingança e mais vingança, na certeza de que a impunidade 
prevalecerá. Até quando? 

Este caso, como todos os outros, exige os rigores da lei, cabendo, a 
nosso ver, à polícia, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário 
fazerem a justiça que a sociedade está a pedir. 

Queremos também que o Estado assuma sua responsabilidade e 
aparelhe as Polícias Civil e Militar, de forma a garantir segurança 
pública em nossa cidade, pois as pessoas de bem já não suportam ter 
que ficar recolhidas em suas próprias casas ou não sabem se voltam 
cada vez que precisam sair." 

Este manifesto traduz o sentimento do povo mineiro e brasileiro. 
Traduz o sentimento desta Casa e das nossas autoridades. Montes 
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Claros é conhecida como terra pacata, a terra da prosperidade, 
cidade universitária, da UNIMONTES, da agropecuária, da juventude 
que quer progredir e modificar o clima ruim por que passa Montes 
Claros, a metrópole do Norte de Minas. É necessário, mais do que 
nunca, que nossos governantes deixem a retórica para trazer a 
tranqüilidade às nossas famílias, aos pais desesperados, que vêem os 
filhos saírem de casa sem saber se voltarão. É necessário que a 
sociedade seja atendida em sua prioridade, que é a segurança. O 
povo ordeiro, pacato, trabalhador, que, com sua história, faz a história 
do nosso Estado e do nosso País, está acuado em casa. Notamos 
que, cada vez mais, o cidadão quer se proteger, eletrifica a casa, 
contrata guardas, blinda os carros. Mas como fica o cidadão comum, 
que não tem acesso a esses meios de segurança? 

Faço das minhas palavras, neste momento de sentimento e emoção, 
a voz do povo da minha cidade. Apelamos ao Governador Itamar 
Franco para que priorize a segurança pública deste Estado, dando 
condições à Polícia Militar, que sofre com a falta de efetivo. Uma 
polícia que não tem armamento é obrigada a combater grandes 
criminosos com revólver 38, e aqueles possuem armas sofisticadas. 
Nossa polícia necessita de veículos, porque grande parte dos 
municípios mineiros não possui sequer um veículo, e, quando isso 
acontece, é cedido pelos Prefeitos e mantido pela comunidade. É 
necessário que se dêem ao policial civil condições de trabalho. E não 
raras vezes assistimos a depoimentos de pessoas ligadas às Polícias 
Civil e Militar. Cito o trabalho incansável do Deputado Sargento 
Rodrigues, nosso companheiro de partido, e da Deputada que 
também representa a Polícia Civil. É necessário que nossas vozes 
sejam ouvidas e saiamos da retórica. Queremos ver a Polícia Civil e a 
Militar prestigiadas, dotadas de recursos e o policial com condições de 
fazer a segurança do povo. 

Queremos um trabalho efetivo de combate ao narcotráfico, que 
cresce assustadoramente na porta das escolas. Congratulo-me com o 
"Estado de Minas", que tem feito um trabalho muito bom, chamando a 
atenção para o que acontece nas várias regiões do Estado, 
denunciando o narcotráfico, que age impune e livremente. Congratulo-
me também com a TV Globo, pelo trabalho jornalístico fantástico que 
vem fazendo, inclusive utilizando uma das novelas de maior 



audiência, "O Clone", para chamar a atenção para os viciados e 
drogados. 
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É necessário que a polícia caminhe junto, que o Estado caminhe 
junto com essa grande prioridade do povo mineiro e brasileiro. A 
família de Rosalvo Teixeira Bastos Filho - que hoje chora - não aceita 
o que aconteceu com um jovem promissor, inserido na história de 
Montes Claros. A essa família, as nossas condolências, os nossos 
sentimentos. Também as nossas condolências à família de Daniela 
Costa Oliveira, uma jovem de 24 anos que foi executada com um tiro 
na cabeça e depois apunhalada e estaqueada dentro do seu carro. Foi 
um dos crimes mais brutais que vimos nos últimos anos. O povo 
mineiro não aceita mais essa situação e coloca a segurança pública 
como prioridade, ao lado da educação e da saúde. É necessário que 
haja uma tomada de posição, não podemos mais aceitar o que está 
acontecendo. 

Faço um apelo ao Governador Itamar Franco, a esse Governador 
sensível, a esse homem que acompanha o que acontece no Estado, 
para que valorize a segurança pública, abra concurso para policiais 
militares e civis, a fim de que o Estado seja, mais uma vez, 
classificado como o mais seguro. À Associação dos Profissionais da 
Comunicação do Norte de Minas, o nosso reconhecimento pela 
coragem, pela luta, pela postura e pela posição que estão tomando de 
não aceitar mais a impunidade em Montes Claros. Não queremos que 
a cidade seja transformada numa Baixada Fluminense, com pessoas 
ligadas ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. 

Termino, Sr. Presidente, este pronunciamento, muito mais 
emocional do que movido pela razão, trazendo as nossas 
condolências ao povo de Montes Claros. Mas quero também trazer a 
certeza e a esperança de que Minas Gerais possa ter, no Governador 
Itamar Franco, o guardião da nossa segurança. Muito obrigado. 

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

telespectadores da TV Assembléia, público presente nas galerias, 
inicialmente gostaríamos de cumprimentar o companheiro de partido 
Deputado Carlos Pimenta, que externou seu sentimento não apenas 
como representante da região Norte de Minas, mas também como 
cidadão que está assistindo, perplexo, ao avanço da criminalidade e 
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da violência no Estado de Minas Gerais. Lamentamos o fato que 
ocorreu em Montes Claros; mais uma vez, a violência ganhou a 
queda-de-braço com o poder público. É lamentável que fatos como 
esse venham a se repetir, ora no Norte de Minas, ora na região 
metropolitana. 

Quase todos os dias tomamos conhecimento pela imprensa de fatos 
lamentáveis como esse, e os cidadãos comuns são vítimas da 
violência diária e, desprotegidos, clamam por segurança, por uma 
força-tarefa, que não se consegue realizar neste Estado. 

Gostaria de destacar o homicídio ocorrido na tarde de sexta-feira, na 
cidade de Uberlândia, cuja vítima foi o Soldado Aloísio Marcos Magela 
dos Santos, de 24 anos, que trabalhava há seis anos no Centro de 
Operações da PM em Uberlândia. 

Infelizmente, o nosso companheiro, que estava de folga, foi 
surpreendido por três homens dentro de uma barbearia, no Bairro 
Custódio Pereira, sendo um deles o menor O.C.G., de 16 anos, que já 
chegou disparando um tiro pelas costas no policial. A bala transfixou o 
seu peito e atingiu uma criança de dois anos nos olhos, que corre o 
risco de ficar cega. Não satisfeito, o menor se aproximou do policial e 
disparou mais quatro tiros, fugindo em seguida em companhia dos 
outros dois homens. 

Há alguns meses, o Soldado Aloísio teve o som do seu carro 
furtado. Nas investigações, o policial descobriu os autores do furto: 
era uma gangue liderada pelo referido menor O.C.G. Incomodado, o 
menor passou a ameaçar o policial, que chegou a registrar a 
Ocorrência n° 30.980, de 21/4/2002, fato esse que não intimidou a 
gangue. 

Sendo assim, no dia 3 último, ao ver o soldado passar de carro, os 
homens o seguiram até a barbearia e o mataram. 

Os envolvidos já foram identificados, e foi verificado que todos têm 
prontuário, com vários delitos, entre eles tráfico de drogas, porte ilegal 
de armas, agressão. Já havia um mandado de prisão contra o autor 
dos disparos que mataram o policial. O menor foi preso e confessou o 
assassinato. Os outros continuam foragidos. 

Lendo matéria da revista "Superinteressante", da editora Abril, vi o 
seguinte relato: "O segundo fator que desvia as pessoas do 
cometimento de crimes é o medo da punição, ou seja, o controle 
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formal que a sociedade exerce sobre cada indivíduo. Quanto mais 
forte for a mensagem de que a punição está ali, à espreita, menor 
será o cometimento de crimes. É a essência do recado do jurista 
italiano Cesare Becaria, que, no século XVIII, proferiu a célebre frase: 
'O que inibe o crime não é o tamanho da pena, mas a certeza da 
punição"'. 

Portanto, entendemos que, além de estar buscando e, obviamente, 
esperando que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal possam urgentemente votar esse pacote de medidas 
que diz respeito à reformulação do Código Penal e do Código de 
Processo Penal, é necessário exigir a alteração do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

No ano de 2000, representando este Poder, estivemos em Albany, 
Capital do Estado de Nova Iorque, onde crianças a partir de nove 
anos já são indiciadas criminalmente. Aqui, infelizmente, temos uma 
pena máxima. Mesmo que o menor infrator tenha 16 ou 17 anos, essa 
pena não ultrapassa três anos de prisão ou recolhimento em 
estabelecimento próprio para o menor infrator. 

A frase dita pelo jurista italiano tem muito que ver com o que 
estamos vivenciando no Estado e no Brasil. Precisamos, mais do que 
nunca, que o marginal que assalta o cidadão de bem, pagador de 
seus impostos e responsável pelo crescimento social de sua cidade e 
de seu Estado, tenha punição, para darmos a resposta do poder 
público. 

Pressupõe-se que essa resposta passe por reforma no Código 
Penal, no Código de Processo Penal e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Hoje, um menor, com 16 anos de idade, tirou a vida de 
um policial militar que, certamente, teria brilhante carreira pela frente. 
Esperamos que o Cel. Sebastião Alves de Aguilar e a Delegacia 
Regional de Uberlândia, possam estar unidos para dar a resposta ao 
crescimento da criminalidade na região de Uberlândia e em cidades 
vizinhas. Esperamos que essa resposta seja imediata e que as duas 
polícias possam dar as mãos para realizar o que é necessário: dar a 
resposta a quem os paga, que é a sociedade. 

Insistentemente e incansavelmente, temos ocupado esta tribuna 
para dizer que perdemos mais um herói nessa guerra que parece não 
ter fim, mas precisamos acordar toda a sociedade, esta Casa, o 
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cidadão mineiro e o cidadão brasileiro. Precisamos vencer essa 
guerra, que é contra os homens e as famílias de bem, que tentam 
criar seus filhos longe das drogas e do crime. Infelizmente, nessa 
guerra, temos perdido grandes pessoas, combatentes, policiais civis e 
militares. Não podemos cruzar os braços. Tramita nesta Casa 
proposta de nossa autoria no intuito de aperteiçoarmos esse modelo 
estrutural das duas polícias. Sabemos que há ciúmes, vaidade, apego 
a cargos e uma história de cobertura de pano de fundo que diz 
respeito à história cultural das duas polícias, mas sabemos também 
que o cidadão clama por segurança todos os dias ao sair de casa e 
quando o filho vai à escola, sem ter a certeza de que voltará livre de 
sofrer violência. Nós, Deputados Estaduais, Deputados Federais e 
Senadores, temos o dever de dar resposta viável, fazendo com que as 
resistências sejam quebradas e que as matérias referentes ao assunto 
sejam votadas, quer seja na Assembléia de Minas, quer seja no 
Congresso Nacional. Espero que o Deputado Aécio Neves, Presidente 
da Câmara Federal, e o Senador Ramez Tebet, Presidente do 
Congresso Nacional, insiram essas matérias na pauta e exijam que 
sejam votadas. Precisamos dessas mudanças no Código Penal 
Brasileiro e no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que 
tenhamos a certeza de que não haverá a impunidade, que é um fator 
decisivo no crescimento da violência e da criminalidade em nosso 
País. Os bandidos são reincidentes em seus crimes porque sabem 
que dificilmente serão levados às barras da justiça, condenados e 
encaminhados a uma penitenciária estadual. Fazemos um apelo ao 
Deputado Federal Aécio Neves. Esperamos que esteja nos ouvindo 
neste instante. Minas já não aceita a violência e conta com a sua 
pessoa, para que possa cobrar dos parlamentares federais que as leis 
sejam votadas em Brasília, já que o legislador estadual não tem 
competência para realizar mudança na legislação penal. Infelizmente, 
o Brasil ainda não avançou ao ponto de nós mesmos, Deputados 
Estaduais, podermos realizar essas alterações. 

Lamentamos profundamente a morte de mais um companheiro, de 
mais um herói que, em nome da sociedade, estava defendendo a 
população de Uberlândia. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)* - Nobre Deputado 
Sargento Rodrigues, em meu nome e no da Polícia Civil, quero 

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



externar a nossa solidariedade pela morte brutal e cruel de mais 
um policial, ocorrida da forma triste, como V. Exa. abordou. 
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Gostaríamos eu, V. Exa. e o Deputado Cabo Morais de não estar 
aqui trazendo esta nossa tristeza e pesar a cada momento em que os 
nossos policiais tombam em serviço, às vezes, até por serem policiais. 
Hoje matam quando vêem a carteira do cidadão e pensam que é 
policial, mesmo que não esteja em serviço. Temos visto isso. 
Entendemos a dor dos companheiros da Polícia Militar e hipotecamos-
lhes a nossa solidariedade. Que no próximo ano consigamos viabilizar 
tudo que necessitamos para a segurança pública. 

O Deputado Carlos Pimenta, também emocionado, falou da 
violência em sua Montes Claros. Digo, com tristeza, que o número de 
vagas que tínhamos nos quadros da Polícia Civil para o último 
concurso não foi preenchido, sob a alegação de que era impossível 
preenchê-lo, tendo em vista a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os 
nossos Governos, em todos os níveis, precisam estar muito atentos à 
segurança, porque está insuportável continuarmos convivendo com 
tudo isso, sendo nós, policiais, na maioria das vezes, a grande vítima. 
Parabéns! 

Obrigado, companheira Elaine Matozinhos, com quem temos 
travado luta incessante pela melhoria do aparelho policial do Estado. 

Quero também deixar registrado que estamos atentos. Infelizmente, 
não temos força-tarefa para apurar morte de Detetives, Soldados, 
Inspetores. Muitas vezes a sociedade só atende ao clamor da palavra 
"doutor", do nome, da pessoa, do cargo, enquanto o indivíduo que 
está numa condição de cidadão fica relegado a último plano. E é esse 
cidadão que está sendo vítima todos os dias, o que carrega marmita 
debaixo do braço, o que pega ônibus, o que está na periferia. 
Precisamos criar força-tarefa que acompanhe todos os tipos de crimes 
e que, acima de tudo, consiga evitar que haja crime contra o cidadão 
desprotegido. Esse, sim, precisa muito mais do braço do Estado, da 
lei, do aparato policial para protegê-lo, porque não tem mansão nem 
possui circuito interno de televisão na sua casa, não possui segurança 
particular num condomínio fechado. A única coisa que possui é a sua 
vontade de viver, de criar seus filhos, de dar dignidade à sua família. 
Precisamos de uma polícia totalmente reformulada. Precisamos 
reestruturá-la, porque os homens são bons, mas o modelo está falido. 
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Portanto, precisamos, mais do que nunca, que esta Casa vote a 
emenda à Constituição que cria a Secretaria de Estado de Defesa 
Social. Vamos exigir que as Polícias Civil e Militar e que o setor 
prisional do Estado estejam interligados, trabalhando em conjunto 
para a sociedade. Vamos exigir que o Ministério Público e o Poder 
Judiciário estejam cada vez mais próximos, dando as mãos ao 
aparato policial, para que possamos ter resposta eficaz e que o 
Governo cuide do social, porque é imprescindível na educação, no 
saneamento básico, nas questões sociais que têm de desenvolver 
para que possamos construir um Estado e um país melhores. Muito 
obrigado. 

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

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Não havendo outros 
oradores inscritos, a Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a 
1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da 
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento no 2.952/2001, da Comissão de 

Meio Ambiente, em que solicita seja pedido ao Presidente da 
COPASA-MG a relação de todas as captações de água da bacia do 
ribeirão Vermelho, localizado na região de Caeté. 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. 

O Deputado Miguel Martini- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 

verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita 
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que 
o façam neste momento. A Presidência solicita a atenção dos Srs. 
Deputados para os seguintes procedimentos: primeiro, os Deputados 
deverão tomar seus lugares. Ao toque da campainha e dentro de um 
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prazo max1mo de 20 segundos, deverão pressionar a tecla F4, 
digitar a sua senha e, em seguida, registrar o voto "sim", "não" ou 
"branco", observando no viso r do próprio posto de votação se o voto 
foi computado. A Presidência esclarece, ainda, que cada posto 
registra somente um voto e solicita que os Deputados ocupem seus 
lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 15 Deputados, que, somados 

aos 11 em reuniões de comissões, totalizam 26 Deputados presentes. 
Portanto, não há quórum para a votação. A Presidência torna-a sem 
efeito. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, tendo em vista a 

existência, na pauta, de vários projetos de extrema relevância para o 
Estado, solicito a V. Exa. que proceda à chamada para recomposição 
do quórum. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada do Deputados para a 
recomposição do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila}- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados, que, 

somados aos 11 em reuniões de comissões, totalizam 45 Deputados 
presente. Portanto, há quórum para votação. A Presidência vai 
renovar a votação do· requerimento, salvo emenda. Em votação, o 
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita 
aos Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados, que, somados aos 

1 O Deputados em reuniões de comissões, perfazem o total 39 
Deputados presentes. Está, portanto, ratificada a aprovação do 
Requerimento n° 2.952/2001, salvo emenda. Em votação, a Emenda 
no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
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(-Pausa.) Aprovada. 

O Deputado Miguel Martini- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 

verificação pelo processo eletrônico e solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 25 Deputados, votou "não" um 

Deputado; houve um voto em branco. Esse número de Deputados 
somado aos 10 em reuniões de comissões, ao Presidente e ao 
Deputado Miguel Martini perfazem o total de 39 Deputados presentes. 
Está, portanto, ratificada a aprovação da Emenda no 1. Fica, portanto, 
aprovado o Requerimento no 2.952/2001 com a Emenda n° 1. Oficie-
se. 

Declaração de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

estamos em processo de obstrução da votação dos requerimentos 
pelo fato de, em 2000, este Deputado ter apresentado requerimento 
solicitando convocação da pessoa que se encontra dirigindo 
indevidamente a TV Minas, que não foi sabatinada por esta 
Assembléia. O requerimento foi aprovado, mas até hoje não foi dada à 
TV Minas ciência de sua aprovação. Chamamos aqui o Secretário de 
Administração, quando da discussão da votação da lei do servidor 
público estadual, em 2001. O requerimento foi aprovado e, até hoje, 
não foi cumprido. No ano de 2000, fizemos um requerimento 
solicitando informações a respeito da municipalização do Núcleo 
Odontológico, também aprovado e não cumprido. Em 2000, 
convidamos o Secretário da Casa Civil para prestar esclarecimentos a 
respeito de convênio entre a COMIG e municípios. Com muito custo, 
conseguimos aprovar o requerimento, mas, até hoje, o Presidente do 
órgão não foi sequer comunicado sobre ele. Em 2000, convocamos o 
Secretário do Planejamento para prestação de contas sobre ações do 
Governo, no cumprimento da nossa missão constitucional. O 
requerimento, que previa que o Secretário viesse a esta Casa prestar 
contas ao povo de Minas Gerais, foi aprovado, mas o Secretário não 
foi comunicado sobre ele. Aprovamos, neste Plenário, o SIAFI-
Cidadão, que obriga o Governador de Estado a disponibilizar as 
informações da execução orçamentária, pelo computador, para que a 
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sociedade exerça seu direito de obter informações a respeito da 
administração, como reza preceito constitucional. A lei encontra-se em 
vigor, mas o Governador Itamar Franco a ela não deseja dar 
transparência - não sei o que deseja esconder, talvez não queira que 
a sociedade saiba dos R$91.000.000,00 desviados do FUNDESE. 
Apresentamos requerimento, em 1999, criado a partir de denúncia da 
existência de clínicas abortivas, e conseguimos que ele chegasse a 
seu destino, mas não obtivemos resposta. Solicitamos informações à 
COPASA, a respeito dos índices, em 2001. O requerimento foi 
enviado ao Presidente da Companhia, mas não respondido. 

Percebemos a grande dificuldade que encontramos para exercer 
nosso papel: legislar e fiscalizar. Continuarei o assunto no próximo 
requerimento. 

O Sr. Presidente - Requerimento no 3.065/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos, solicitando seja pedido ao Presidente do IPSEMG 
que informe esta Casa sobre a possibilidade de instituir o excedente 
da reserva técnica do fundo de pensão dos servidores da autarquia. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma 
do Substitutivo no 1, que apresenta. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de 
Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria de 
fazer algumas ponderações e cumprimentar o Deputado Miguel 
Martini, que tem uma atuação em defesa da sociedade nesta Casa, a 
qual é inegável e todos reconhecemos. Seus requerimentos não foram 
respondidos, e acaba havendo prejuízo para a sociedade. 
Obviamente, quando um Secretário de Estado não responde a um 
requerimento, ele prejudica a sociedade, mas é lógico que um 
Deputado, ao escolher essa estratégia para forçar o Governo a 
responder os seus requerimentos, está prejudicando a sociedade de 
outra maneira. Temos projetos na pauta, como o projeto do 
ecoturismo do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que ficam prejudicados; 
com isso, prejudica-se a sociedade mineira. Também temos o projeto 
do Deputado lvair Nogueira, que trata da questão de poluição sonora. 
A sociedade não pode usufruir a lei nesse sentido porque o Secretário 
de Estado não respondeu ao Deputado Miguel Martini. Finalmente, 
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temos o Código Florestal de Minas Gerais, que está emperrando 
todo o sistema produtivo do Estado e emperrando as medidas 
ambientalistas, já que é um projeto apoiado pelo setor ambientalista, 
que também se sente punido porque o Secretário de Estado não 
responde ao Deputado Miguel Martini. 

Sr. Presidente, gostaria de propor que se adotasse uma medida 
judicial para punir-se quem não responder ao parlamentar, mas que 
não se prejudicasse a sociedade, já que um erro não pode justificar 
outro. Se a sociedade está prejudicada porque os requerimentos dos 
Deputados não são respondidos, não podemos prejudicar a sociedade 
pela omissão de um Secretário. Esta Casa deve encontrar uma 
solução, o que não é possível é punir duas vezes a sociedade. A 
obstrução não permite que a sociedade desfrute leis importantes para 
o povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, o Deputado João Batista 

de Oliveira fez uma análise simplista da situação. Apenas comecei a 
dizer as razões por que estamos obstruindo a votação dos 
requerimentos. Considero toda matéria tratada nesta Casa importante. 
Mais importante ou menos importante, dependendo do interesse de 
quem avalia. Consideramos que, se há dúvida a respeito da 
administração, se há dúvida quanto à aplicação do dinheiro público, 
isso é matéria importantíssima. Se há denúncia de clínicas abortivas, 
isso é matéria importantíssima, porque há vidas sendo ceifadas. 
Agora, se a lei está sendo descumprida pelo Governador, isso é 
matéria gravíssima e que interessa à sociedade. 

Deputado João Batista de Oliveira, temos vários requerimentos que 
sequer entraram na pauta de votação e que consideramos 
extremamente importantes. 

Há cerca de um mês, todos os mineiros acordaram com a notícia de 
que havia acontecido um incêndio no Tribunal de Contas do Estado. 
Quantas contas foram destruídas? Quantas informações estratégicas 
podem ter sido destruídas? São informações importantes, que nós, 
Deputados Estaduais, representantes do povo, temos de exigir. Dizem 
respeito a investigações de suspeitas de indução ou, até mesmo, de 
cartas marcadas nas obras do PROPAM. 

Essa matéria é tão importante quanto os outros projetos que estão 
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na pauta. Se considerar que tenho um projeto de interesse de 
determinado setor, posso passar por cima dos outros? Não. A atuação 
de cada um deve balizar-se por princípios e valores, sendo que alguns 
não podemos negociar. Por que não colocar em votação meus 
requerimentos? Por que não exigir que essas respostas cheguem à 
Assembléia Legislativa? Temos, por exemplo, um requerimento 
solicitando a sustação dos atos de Diretores que estão exercendo 
ilegalmente cargos em autarquias e fundações no Estado. Isso é 
extremamente necessário, pois, se fazemos as leis e não exigimos 
seu cumprimento, podemos passar para a sociedade a idéia de que 
elas não são importante. 

Nosso propósito é fazer fluir a votação, mas somos minoria, e só nos 
resta o recurso regimental. No final do ano passado, apenas 
conseguimos aprovar alguns requerimentos por meio do processo de 
obstrução. Dessa forma é difícil. Queremos ver a pauta fluir, para que 
tudo seja votado e o processo caminhe. 

Quanto ao requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, 
lembro que, daqui a 7 minutos, ou seja, às 16h15min, não se votarão 
mais requerimentos. Assim, não precisarei mais obstruir, já que há um 
prazo determinado. Isso não vai impedir a pauta de seguir, pois, 
segundo o Regimento, se tivermos Deputados em Plenário, após o 
momento de votação de requerimentos, entraremos na apreciação da 
pauta. 

Não posso aceitar que os requerimentos dos outros sejam votados e 
os meus não. Sequer foram colocados na pauta, mesmo tendo sido 
apresentados em abril. Pedimos que esta Casa faça as modificações 
necessárias, já que consideramos um absurdo que só a Mesa possa 
propor modificações regimentais. Temos de encontrar uma alternativa 
para que o Deputado exerça, em plenitude, seu mandato. Não 
podemos depender da boa-vontade da Mesa, dos Secretários, dos 
representantes do Poder Executivo e dos outros Poderes. 

É fundamental que esta Casa encontre mecanismos para dar maior 
celeridade à votação e respostas aos requerimentos. Ressalto que 
apresentamos requerimentos, para nos orientar a respeito de votação 
de matéria que iríamos analisar no Plenário. 

Então, teremos de votar sem as informações. Isso não está correto. 
Sabemos que o Poder Legislativo é o Poder dos Poderes, mas não 
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temos agido dessa maneira, porque há ainda, em Minas Gerais, 
vício antigo de relação muito estreita entre o Poder Executivo e o 
Legislativo. Reivindicamos essa independência para o bem do povo. 

Deputado João Batista de Oliveira, em 4 minutos, encerra-se o 
prazo para a votação dos requerimentos. A pauta seguirá 
normalmente. Ainda que fosse necessário obstruir, para que esses 
nossos requerimentos fossem aprovados e respondidos, usaríamos os 
instrumentos de que dispomos para pressionar. Sabemos que isso só 
funciona na base da pressão, porque os interesses são muitos. 
Desejamos nada mais nada menos do que exigir aquilo que a 
Constituição obriga que façamos. Temos de ser os fiscais do povo. 
Desejamos saber, por exemplo, onde estão os R$91.000.000,00 que o 
Governo desviou do FUNDESE, os quais deveriam estar gerando 
empregos nas microempresas e nas pequenas empresas. Se não 
tenho essa informação, como agirei enquanto parlamentar? 

Encerraremos este encaminhamento e, em 3 minutos, retomaremos 
a pauta normal, terminado o prazo para os requerimentos. Muito 
obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Vamos fazer o encaminhamento da 
votação do veto que o Governador apôs ao projeto dos servidores 
públicos da Previdência, mas gostaríamos de dizer que vamos, ao 
mesmo tempo, usar a tribuna para fazer um pronunciamento sobre a 
realidade brasileira na visão da comunidade financeira internacional. 

Está provado que quem está de fora sempre enxerga melhor o que 
se passa do lado de dentro. Tal afirmativa vale para a visão da 
imprensa e da comunidade financeira internacional quanto à realidade 
social, política e econômica do Brasil. Bom exemplo disso é a 
cobertura que nos tem dedicado a imprensa italiana, que vamos hoje 
comentar. 

As matérias a que especificamente nos referimos foram publicadas 
pelo prestigioso jornal "11 Sole - 24 Ore", porta-voz da Confederação 
das Indústrias da Itália- COFINDUSTRIA -, entre janeiro e março do 
corrente ano. A primeira delas, com o título "Brasil, Confiança Além da 
Crise", disserta com otimismo sobre a situação brasileira, constituindo, 
a nosso ver, uma verdadeira injeção de ânimo na auto-estima dos 
brasileiros. 

É o comentário de quem está de fora, é o comentário de um país de 
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observando o cenário das eleições no Brasil, que se aproximam. 
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Com efeito, os próprios subtítulos já indicam como seremos tratados 
no corpo da reportagem: "O Gigante Sul-Americano Comprova que 
Resistiu à Crise Energética e ao Colapso da Argentina", "Sinais de 
Retomada se Confirmaram em Fins do Ano Passado, Enquanto os 
Investidores Estrangeiros Continuam a Chegar ao Brasil". 

Prossegue a reportagem, afirmando que nosso País desmentiu os 
que diziam que a derrocada brasileira viria em seguida à da Argentina. 
Ao contrário, o País, desta vez, não acompanhou o vizinho do Cone 
Sul, enquanto o nosso PIS ainda cresceu 1,6% em 2001, embora 
timidamente. 

Outros indicadores positivos, segundo o jornal, foram: o real chegou 
a valer apenas US$2,83 em setembro passado, mas valorizou-se e 
hoje está no patamar de US$2,30. A balança comercial, deficitária 
desde 1994, acusou um superávit de US$2.643.000.000,00 em 2001, 
e, no mesmo período, os investimentos estrangeiros aqui apertados 
somaram US$23.000.000.000,00. O País conquistou novos e 
importantes mercados de exportação, sobretudo no Sudeste asiático; 
existe um crescente interesse por parte de empresas estrangeiras em 
investir no Brasil; diariamente, a COFINDÚSTRIA recebe consultas de 
empresas italianas interessadas; a presença italiana aqui é a terceira 
maior desse país no estrangeiro; apenas o Grupo Fiat fatura 
anualmente, com suas fábricas em Minas Gerais, um montante da 
ordem de US$5.000.000.000,00, inferior apenas ao faturamento da 
matriz na Itália; o mercado consumidor brasileiro só tende a crescer, 
com a estabilidade da classe média, fortalecendo seu poder aquisitivo 
em vista do controle da inflação. 

Continua a reportagem fazendo comentários positivos sobre o 
Programa Avança Brasil, lançado pelo Governo Federal, no princípio 
do ano. Lembra que "se trata do maior programa oficial hoje em 
desenvolvimento no mundo, e que irá até 2007, com investimentos de 
US$228.000.000.000,00. Desse montante, 44% são destinados à 
construção de estradas, aeroportos, hidrovias, centrais elétricas e 
afins. O restante irá para o desenvolvimento social do País, 
enfatizando as áreas da educação, da saúde, do abastecimento 
d'água e da habitação". 
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O Governo Federal tem o Programa "Avança Brasil", para um 

período de cerca de 20 anos. Qualquer Governo que for eleito tem 
uma plataforma, os pilares básicos projetados para esse projeto de 
Brasil. Por isso, há necessidade de um continuismo, não partidário, 
mas obedecendo a metas, a diretrizes estabelecidas, que são 
consensuais, por mais que divirjam as siglas partidárias. Temos que 
ter um projeto para o Brasil e isso foi montado. É com essa visão que 
o Governo Fernando Henrique está comandando o Brasil, em que 
pese a alguns julgamentos terem sido apressados, congelados e não 
estarem seguindo a evolução histórica do País. Isso é muito 
importante, e é por isso que alguns analistas econômicos e jornalistas, 
por questões partidárias ou até por interesse do próprio jornal, fazem 
comentários apressados, e essa selva política que se está 
estabelecendo tão precocemente, como ocorre de um ano para cá, 
tem prejudicado muito a estabilidade e o continuismo do presente 
Governo. 

Gostaríamos de fazer o comentário de que o Governo do Brasil não 
tem sido como o governo da '1ederação" de Minas, porque querem 
que Minas seja uma federação, mas não o é, Minas pertence ao 
Brasil, é um ente federado. Se fizermos análise fria, em que pese à 
probidade do Governador, como nosso condutor, como nosso líder 
maior, como se fosse o pai de uma grande família, verificamos que ele 
não tem dormido em casa. Em 365 dias de seu Governo, dormiu 40% 
das noites fora de Minas Gerais. Como vai aferir os bons serviços de 
Minas Gerais, no que tange à parte pública e ao controle interno? 
Como fará um planejamento da saúde, da educação, se não convive 
com seus Secretários? Há mais de um ano está cuidando de política, 
uma hora para ser Presidente da República, outra para ser 
Governador do Estado, em confronto direto com o Vice-Governador, 
que pelo menos tem vocação para administrar Minas Gerais. Há que 
se fazer análise fria, reconhecendo que o Vice-Governador Newton 
Cardoso tem "eros" pelo poder, gosta de administrar Minas Gerais. E 
o Governador praticamente arrebentou com o PMDB, entra e sai do 
partido da maneira como faz. É desse jeito que tem administrado 
Minas Gerais, no Palácio da Liberdade, sem o menor compromisso 
com o povo deste Estado. Não acredito que um pai de família que 
dorme mais de 40% das noites fora de casa tenha controle sobre os 
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está gastando e arrecadando. 
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Essa é a visão que tenho do Governador. Todos aqui que tenham 
bom-senso não podem falar diferente. Não estamos tendo posição 
partidária. Estamos fazendo análise daquele que tem compromisso 
com aquilo que comanda e que quer cuidar das famílias de Minas 
Gerais e levar o Estado a um patamar de desenvolvimento invejável 
ou, pelo menos, razoável, num primeiro momento. 

Na semana passada, fizemos um pronunciamento dizendo que 
Minas Gerais se encontra numa estagnação econômica jamais vista. 
Hoje, o Rio Grande do Sul está na nossa frente, porque já é a 
segunda economia do Brasil. Não quero fazer crítica cruenta, 
apressada ou partidária, porque, como se diz na gíria, está na cara. 
Nós, como representantes do povo, temos a responsabilidade e a 
obrigação de levar ao povo conhecimento de como está indo o 
Governo. O Poder Legislativo está totalmente divorciado do Poder 
Executivo, com o qual tinha que conjugar esforços. 

Nota-se que a base do Governo na Casa, principalmente o PMDB, 
está totalmente desmotivada. Por isso, vemos a dificuldade de quórum 
para votar as matérias. Se fizer chamada, é provável que haja mais 
Deputados da Oposição que do Governo. Os Poderes do Estado não 
se entendem. 

Mas vamos voltar ao comentário italiano. O jornal "11 Sole" finaliza 
registrando: "A gestão Fernando Henrique Cardoso tornou o país mais 
confiável, mas as eleições presidenciais de outubro próximo são 
encaradas pelo investidor estrangeiro com certo nervosismo. Confia 
esse investidor na continuação dos programas e das políticas do atual 
Governo, na esperança de que os brasileiros saibam superar a 
incógnita da transição política". 

Não queremos interferir dizendo que o próximo Governo terá que ser 
do PSDB ou do PT. Queremos é que haja comprometimento com a 
Nação. É isso que não estamos notando no Governo de Minas Gerais, 
desde o primeiro dia, quando o Governador impediu que partidários do 
PSDB ou do PFL participassem da Mesa. Daí em diante, houve 
moratória e mais confrontos do que conciliação. Quem não busca 
conciliação jamais consegue entendimento. 

O mesmo jornal, já agora em março último, publicou entrevista com 
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Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência da 
República, com o título: "Lula - Ao Brasil Convém a Reforma Agrária. 
O Líder da Esquerda Promete Reviravoltas Sociais". O candidato 
petista faz considerações sobre a situação brasileira e sobre seu 
programa de governo, caso eleito. Entre elas, transcrevemos as 
seguintes: 

"No decorrer das eleições anteriores, Lula considera que foi 
prejudicado pela mídia. Embora em cada eleição tivesse 
gradativamente maior número de votos no segundo turno, isso não foi 
divulgado pela imprensa, a qual sempre apoiou os partidos 
conservadores. Entende ele que, desta vez, a tendência do aumento 
de votos no segundo turno vai-lhe garantir a vitória final. No Brasil de 
hoje 50 milhões de cidadãos passam fome, e alimentar essa gente 
constitui a mais absoluta prioridade". 

Concordamos com isso. Ele não teme que a comunidade 
internacional isole o Brasil por causa de um governo de esquerda. 
Prova disso é a China, hoje uma das preferidas dos investidores 
internacionais. Não é verdade que o empresariado brasileiro seja 
contra sua candidatura. O Senador José Alencar, grande empresário, 
é um dos sustentáculos de sua candidatura. É a favor do MERCOSUL 
e contra a ALGA. Sua preocupação é a construção de um Estado 
social, que priorize a reforma agrária, a habitação, a saúde e a 
educação. Segundo ele, trará também benefícios para o 
empresariado. 

Até concordamos com os argumentos de Lula. Ele foi à Itália em 
março, e o Fernando Henrique esteve lá em janeiro do ano passado. 
O jornal fez esse comentário mostrando a situação de quem está no 
Governo e daquele que sempre pretendeu ser Presidente da 
República, até com muito mérito por seu idealismo e por sua 
capacidade de liderar. 

Como se vê, tanto a matéria sobre a conjuntura de nosso País como 
aquela sobre Lula revestem-se de inegável interesse para nós e 
podem servir ao eleitorado brasileiro para avaliar a destinação de seu 
voto nas próximas eleições. Permitimo-nos, a propósito, fazer sobre 
elas algumas reflexões, com a isenção que devemos ao povo que 
representamos nesta Assembléia. 

Em primeiro lugar, a reportagem sobre o Brasil destaca fatos que 
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muitos brasileiros desconhecem. A reportagem é sobre um Brasil 
país de Primeiro Mundo. A pujança de nossa economia, a 
competência com que o Brasil driblou a última crise, o robustecimento 
da moeda, o aumento do consumo e o fortalecimento da classe média 
são conquistas não só de natureza econômica como social. 

Por outro lado, é reconfortante saber que o investidor estrangeiro 
continua interessado em nosso País. Nesses tempos de inevitável 
globalização, seria no mínimo ingênuo insistir na velha tecla do capital 
estrangeiro espoliador. 

Ele existe, mas temos de enfrentá-lo, porque não há como driblar 
esse capital. Temos de viver a realidade, deixar de sonhar e andar 
com os pés no chão. Sonhar, sim, mas com os olhos abertos, bem 
atentos, observar para agir. 

Os capitais que chegam de fora para investimentos permanentes 
trazem-nos também empregos e aumento na arrecadação de tributos. 
Controlar o comportamento desses investidores é obrigação a ser 
exercida com competência pelo Governo, de modo a não 
desencorajá-los, mas sem permitir que extrapolem a nossa 
conveniência. Como, por exemplo, juros permanentemente altos. Mas 
não depende só do Brasil fazer baixar os juros. Muitas vezes, o 
interesse econômico atua, causando estragos fora do nosso controle. 
O Presidente do Banco Central, o Ministro da Fazenda e sua equipe 
resistem de todas as formas, mas a comunidade internacional 
financeira tem o controle de tudo. Não é apenas combatendo 
verbalmente que vamos conseguir isso. Temos de estar no campo de 
batalha, mostrar nossa inteligência e capacidade de discernimento, 
atuando com sabedoria no mercado financeiro globalizado, nas mãos 
de poucos em detrimento de milhões de miseráveis. Mas entendo que 
o Governo do Brasil, os Ministros - principalmente o Ministro da 
Fazenda e o Presidente do Banco Central - têm compromissos. 

Outro ponto a destacar é o Plano Avança Brasil. Prejudicado em sua 
fase inicial pela crise argentina, o programa de extraordinária 
importância para o povo brasileiro está despertando no exterior maior 
entusiasmo que no Brasil, onde tem sido pouco divulgado pelos meios 
de comunicação. 

É significativo observar que a comunidade internacional encara as 
eleições presidenciais com certo nervosismo. Tendo em vista a 
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política de "descontinuísmo" que tradicionalmente caracterizou a 
administração pública neste País, convenhamos que tal nervosismo 
se justifica. Até o "descontinuísmo" tem acontecido no Brasil, porque 
não temos instruções constitucionais mantendo a estabilidade. No 
Brasil, quando muda um governo, mudam milhares de cargos de 
confiança. Nos países de Primeiro Mundo, principalmente Inglaterra e 
Estados Unidos, são poucos. Existe uma continuidade, porque lá, o 
democrata, quando ganha, toma lugar, e o republicano vai limpando 
as gavetas. Aqui no Brasil não é bem assim, há muito acordo, muito 
"entendimento", o que é bem próprio de país subdesenvolvido. 

Caberá aos brasileiros usarem de sabedoria na hora de votar, 
assegurando a continuação, pelo futuro Governo, de tudo aquilo que 
está funcionando bem. 

A entrevista de Lula reflete o inegável amadurecimento do líder 
petista. Não mais impregnado daquela conotação "xiita" que 
conhecíamos, Lula dá o tom "light", quase exato para não amedrontar 
a comunidade financeira internacional. Acreditamos em sua 
convicção, no entanto, incorre em impropriedades, tais como: ao 
afirmar que 50 milhões de brasileiros passam fome, ele vai contra os 
números oficiais da ONU, bem como as estatísticas oficiais, que 
estimam os famintos em 25 milhões. 

Isso para nossa vergonha e contra o que temos que lutar, sem 
desanimar. Temos de ter otimismo e competência. 

Classificar hoje a China como esquerdista é relativo. Como se sabe, 
aquele país vem-se abrindo gradualmente para o mundo, e chega 
mesmo a incentivar, dentro de seus territórios, alguns baluartes do 
capitalismo, como Hong Kong; socialista mesmo é Cuba, isolada e 
condenada ao subdesenvolvimento. Quanto à China, nós mesmos, 
Deputados, tivemos a oportunidade de visitá-la, conhecendo a sua 
abertura, as feiras lá realizadas quando os municípios de Minas 
Gerais foram convidados a delas participar. Xangai, que é o estado 
irmão de São Paulo, recentemente realizou uma grande feira com a 
participação de muitos municípios mineiros que lá expunham seus 
produtos, buscando o intercâmbio. 

Pessoalmente, para nós, não está claro se o empresário e Senador 
José Alencar é um dos sustentáculos da candidatura de Lula; tem-se 
a impressão, na entrevista, de que Lula confunde o Estado social com 
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o Estado paternalista; é uma distinção que ele deverá provar que 
sabe fazer, para não resvalar no paternalismo, o qual desestimula o 
trabalho e a produção e leva à falência os serviços sociais. Não 
podemos nivelar por baixo. Temos de respeitar os talentos. Esse 
Estado paternal é o Estado da inércia. O Estado deve ser o da razão, 
da competência, sem a ditadura de mercado; o Estado racional, que 
valoriza o talento, o Estado do equilíbrio e da razoabilidade. 

Além desses cochilos, Lula insiste em uma posição ambivalente, 
que não convence. Por exemplo, ao mesmo tempo em que afirma que 
o empresariado nacional não deve preocupar-se, sabe-se que visitou 
Hugo Chavez na Venezuela e formulou grandes elogios ao Presidente 
venezuelano. Ora, o drama político desenrolado no país andino, nos 
últimos dias, prova que Chavez - com seu governo populista e 
paternalista - conseguiu dividir o país, hoje no limiar de uma guerra 
civil. Se Lula demonstra ter evoluído, como quando se manifesta a 
favor do MERCOSUL e contra a ALGA (posição essa também 
defendida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso), parece que 
pretende nivelar os brasileiros por baixo, eliminando o sistema de 
mérito e do esforço individual. O direito é igual, mas parte da premissa 
de que cada um tem um patamar ou um nível inicial. 

Terminamos nossas palavras agradecendo pela atenção que 
dispensaram a este pronunciamento. Estamos certos de que 
entendem nossa preocupação ao fazê-lo: esta Assembléia - no 
contexto da aldeia global - não pode se encasular nos limites da 
realidade regional e mesmo de uma política paroquial. Como Minas é 
a síntese do Brasil, temos que estar voltados para o cenário 
internacional, principalmente com relação aos analistas estrangeiros, 
e conhecer nossa realidade interna, pois é Minas que dá o tom. 
Necessitamos, como representantes do povo mineiro, acompanhar o 
que se passa no resto do mundo para bem desempenhar o nosso 
papel. E, nesse contexto, acreditamos que a cobertura que nos dedica 
a imprensa de uma das maiores potências econômicas mundiais -
como é a Itália - só pode nos ajudar, aos brasileiros, no enfrentamento 
das responsabilidades e na escolha que faremos nas próximas 
eleições. 

Estamos apenas fazendo um comentário, não estamos fazendo 
campanha para "a" ou "b". Todos nós temos capacidade de 
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discernimento para analisar essa situação do cenário internacional, 
principalmente da comunidade financeira. Quem dita a política, 
infelizmente, é a economia. Antes, era a política que ditava a 
economia. Temos de lutar para que isso se inverta, mas, no momento, 
é a ditadura do mercado. Temos de vencer esse dragão que está 
acabando com o espírito nacional. O nosso pronunciamento é para 
que os políticos façam uma análise ética, responsável, sem 
radicalismo na hora de encaminhar a votação. 

Para nós, está claro aprimorarmos neste País a social-democracia, 
com desenvolvimento social e econômico, ou partirmos para o 
extremismo, que julgávamos enterrado pela cortina de ferro. 

Antes de terminar, quero fazer um comentário final sobre um outro 
assunto, a violência. O problema da segurança está sendo tratado 
pelo Congresso Nacional. O Deputado Aécio Neves colocará em 
votação, imediatamente, sete itens relativos à segurança, que, talvez, 
não possam ser feitos por normas constitucionais, mas por leis 
ordinárias, a fim de criar uma força-tarefa eficiente para combater o 
crime organizado, que está começando a vencer o Estado. O estado 
democrático de direito tem de reagir, e temos certeza de que o 
Congresso saberá amenizar esse problema. E nós, em Minas Gerais, 
estamos tentando ser cada vez mais éticos na política e temos a 
obrigação de alertar não só o povo de Minas Gerais, mas também o 
Brasil com relação às próximas eleições. Por isso trouxemos esse 
comentário de um jornal italiano, dizendo que, apesar da crise, o 
Brasil é confiável para o mercado financeiro internacional. Isso é muito 
importante para nós. Muito obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria de ser 

simplista mais uma vez, para dizer que o povo de Minas Gerais, 
punido pelo fato de o Deputado Miguel Martini não ter sido atendido 
em seu pleito, está sendo punido novamente, porque, para se vingar 
do Governo, ele agora está prejudicando esse mesmo povo. Sou tão 
simplista que falei em 30 segundos. Como há matérias importantes na 
pauta, solicito a V. Exa. que faça a chamada para recomposição do 
quórum. 

O Deputado Miguel Martini - Talvez o Deputado João Batista de 
Oliveira não tenha entendido. Repito que, em 2 minutos, a pauta 
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seguirá normalmente. Não consideramos legítimo que alguém diga 
o que é certo e o que é errado. Cada um tem um ponto de vista. 
Consideramos que a população esteja muito prejudicada por não 
obtermos informações para poder fiscalizar o Governo. Ao mesmo 
tempo, sabemos que, se há um projeto a ser aprovado, se não foi até 
hoje, poderá ser daqui a uma semana ou a três dias. Mas não 
podemos, em razão de pensarmos que é o mais importante de todos, 
abrir mão das determinações constitucionais, que temos o dever de 
seguir. Não faremos isso. 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem 
suscitada pelo Deputado João Batista de Oliveira, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição do quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados, que, 

somados aos 12 em reuniões de comissões, totalizam 42 Deputados 
presentes. Portanto, há quórum para votação. Em votação, o 
Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(· Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Miguel Martini- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 

verificação de votação pelo processo eletrônico e solicita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Portanto, não 

houve quórum para a votação. A Presidência torna-a sem efeito. 
2• Fase 

O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação, a 
Presidência passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à 

Proposição de Lei Complementar no 70, que institui o Regime Próprio 
de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão 
Especial opina pela manutenção do veto à alínea "d" do inciso I e à 
alínea "c" do inciso 11 do art. 6°; ao § 3° do art. 8°, ao parágrafo único 
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do art. 50 e ao art. 84 e pela rejeição do veto ao § 1 o do art. 75. Em 
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
A Presidência verifica, de plano, a existência de quórum para a 
votação do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, ele os 
arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo 
registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo 
eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ainda não 
registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A 
Presidência solicita a atenção dos Deputados para os seguintes 
procedimentos: primeiramente, deverão tomar seus lugares. Ao toque 
da campainha e dentro de um prazo máximo de 15 segundos, deverão 
pressionar a tecla "F4", digitar sua senha e, em seguida, registrar o 
voto "sim", "não" ou "branco", observando, no visor do próprio posto 
de votação, se o voto foi computado. A Presidência esclarece, ainda, 
que cada posto registra somente um voto. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência 

registra a presença, em Plenário, do ex-Deputado Wilson Pires. 
Questão de Ordem 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, quando tentei apartear o 
colega Hely Tarqüínio, imaginava que ele estava falando pelo art. 70. 
Peço desculpas a V. Exa. 

Mas, Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a 
reunião, já que serão em vão os esforços para recompor o quórum. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião especial de logo mais, às 
20 horas, e para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 8, às 9 e 
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a 
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS 
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Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e três de abril 

de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Elbe Brandão. Bilac Pinto 
e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Carlos Pimenta e Ermano Batista. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a ouvir o depoimento dos Srs. José Carlos do Vale, Diretor de 
Segurança e Saúde da Confederação Nacional do Trabalhador do 
Setor Mineral; Jacinto Roque Santos, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Extração de Madeira e Lenha de 
ltamarandiba e Turmalina; Gabriel de Fátima Santos, Secretário de 
Saúde de · ltamarandiba; José Fernando Coura, Presidente do 
Sindicato das Indústrias Extrativas no Estado de Minas Gerais -
SINDEXTRA - e Presidente da Câmara da Indústria Mineral da 
FIEMG; e José Osvaldo Santos, Coordenador da 38• Coordenadoria 
Regional do DER-MG. A Presidência comunica o recebimento de 
oficio do Sr. Gabriel Arcanjo Moreira, Chefe da Seção Administrativa 
da 38• Coordenadoria Regional do DER-MG, informando que o Sr. 
José Osvaldo Santos encontra-se licenciado para tratamento de 
saúde. Em seguida, os Srs. José Carlos do Vale, Jacinto Roque 
Santos, Gabriel de Fátima Santos e José Fernando Coura fazem suas 
considerações iniciais e respondem a perguntas dos Deputados 
presentes, 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, 7 de maio de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Fábio Avelar - Bilac Pinto -

Dalmo Ribeiro Silva - Elbe Brandão - Márcio Cunha. 
ATA DA 1088 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e quatro de 

abril de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
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Deputados Edson Rezende, João Leite, Márcio Kangussu e 
Antônio Carlos Andrada, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Paulo Pettersen. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. Everton Villaron de Souza, Juiz de 
Direito da Comarca de lnhapim, em que solicita providências para 
assegurar a integridade física da menor Dayene Cristina de Oliveira, 
que prestou depoimentos envolvendo policiais civis e militares nessa 
cidade; dos Vereadores Hamilton Pereira da Silva, Gilson Pereira 
Rodrigues, Hélio Teixeira Machado, José de Rezende e Geraldo 
Marlucio de Carvalho, da Câmara Municipal de Buritizeiro, 
comunicando que as Comissões de Segurança e Direitos Humanos 
dessa Câmara se reuniram para averiguar denúncia de abuso de 
poder pela Polícia Militar local e solicitando providências da Comissão 
de Direitos Humanos desta Casa; e Maria Roseli Prates Ferreira, 
Presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Araçuaí, 
solicitando apoio da Comissão para a conclusão das obras da cadeia 
pública dessa cidade; cartas dos Srs. José Rogério Gomes, detento 
de Carangola, alegando inocência; Dary Marques, em que apresenta 
denúncias contra a Faculdade UNA; e Celso Max, em que faz 
denúncias, principalmente contra a delegacia de Sabará. A 
Presidência comunica, ainda, que a Comissão se reunirá com o 
Secretário da Segurança Pública, no dia 30/4/2002, em atenção a 
requerimento do Deputado João Leite. Com a palavra, o Deputado 
Edson Rezende faz a leitura da correspondência enviada pelos Srs. 
Evandro José Tadeu Duarte e Cristiana Maciel Birchal Duarte, por 
meio da qual apresentam denúncia contra o Colégio Santo Agostinho, 
em Contagem, pela exclusão da aluna Ana Luiza Birchal Duarte. 
Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.826/2001 com a 
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Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, e com as Emendas n°s 2 a 5, apresentadas pela Comissão de 
Direitos Humanos (relator: Deputado Edson Rezende). Passa-se à 2• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados, em turno único, os 
Requerimentos n°S 3.255, 3.256, 3.261, 3.262, 3.268, 3.269 e 
3.271/2002. Passa-se à 3• Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Edson Rezende, em que solicita ao Comando-Geral da 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais providências cabíveis para o 
reforço ao policiamento do Município de Santa Rita de lbitipoca; seja 
encaminhado ofício à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
solicitando providências para solucionar o problema das 150 famílias 
moradoras do Edifício San Martin; seja agendada visita da Comisão à 
Cadeia Dutra Ladeira, para constatar a precariedade de suas 
condições e a superlotação; e seja dirigido ofício à direção do Colégio 
Santo Agostinho, em Contagem, para prestar esclarecimentos sobre a 
exclusão da aluna Ana Luiza Birchal Duarte; Durval Ângelo, em que 
solicita seja agendada visita ao Instituto Médico Legal, no dia 
30/4/2002, com a participação da Comissão e representantes da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, da Secretaria da Segurança 
Pública e do Ministério Público, para averiguar "in loco" as condições 
de trabalho no instituto; Elbe Brandão, em que solicita seja agendada 
visita à cadeia pública e ao centro de recuperação do menor no 
Município de Janaúba; e seja encaminhada à Delegacia de Polícia 
Civil do Município de Santo Antônio do Monte e ao Ministério Público 
solicitação para que a Comissão seja informada das providências 
legais que estão sendo tomadas para a apuração da agressão sofrida 
por Marcela Rodrigues Dias Silva, noticiada no jornal "Gazeta 
Montense" de 22/3/2001; Márcio Kangussu, em que solicita audiência 
pública, com os convidados que menciona, para discutir os incidentes 
e conflitos recentes entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado 
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 
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ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente - Marcelo Gonçalves - Edson Rezende 

Elbe Brandão - João Leite. 
ATA DA 84• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de abril de dois 

mil e dois, comparecem à Sala das Comissões os Deputados Antônio 
Carlos Andrada e Márcio Cunha (substituindo este ao Deputado José 
Henrique, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença da Deputada Maria 
José Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Antônio Carlos Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Rêmole Aloise, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da 
Comissão e suspende os trabalhos em virtude de votação no Plenário. 
Às 11 h20min, com a presença dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, 
Dilzon Melo (substituindo este ao Deputado João Pinto Ribeiro, por 
indicação da Liderança do PTB) e José Henrique, membros da 
Comissão, o Presidente reabre os trabalhos e registra a presença dos 
Deputados Antônio Genaro e Maria José Haueisen. O Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva lê a seguinte correspondência: convite da 
Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura da Câmara 
Municipal de Divinópolis, para que um membro participe, na condição 
de palestrante, do painel "A Universidade do Estado de Minas Gerais 
no contexto do Ensino Superior'', e ofício do Presidente da Associação 
Comunitária e Social Pró-Melhoramentos do Parque São João, do 
Município de Contagem, solicitando apoio à designação de um 
profissional para administrar o Anexo Sandra Rocha da Escola 
Estadual Deputado Renato Azeredo. O Presidente registra a presença 
de técnicos e especialistas designados da Secretaria da Educação. 
Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Paulo 
Piau (2), solicitando seja pedido ao Secretário da Educação que 
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designe um profissional para administrar o Anexo Sandra Rocha da 
Escola Estadual Deputado Renato Azeredo e seja pedido às 
autoridades competentes que providenciem elevação da Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro à condição de universidade; do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos anais da 
Casa votos de congratulações com a Escola Estadual Senador Bueno 
de Paiva, de Cachoeira de Minas, pelos 83 anos de sua criação, e 
com a Escola Federal de Engenharia de ltajubá por sua elevação à 
condição de universidade; da Deputada Maria Olívia, solicitando 
sejam pedidas ao Secretário de Administração, informações sobre a 
sindicância instalada para apurar possíveis irregularidades na 
expedição de certificados de conclusão do ensino médio no Município 
de Lajinha; e do Deputado Eduardo Brandão, solicitando a realização 
de reunião para debater o tema "Educação à Distância". O Presidente 
determinou a anexação desse último requerimento a outro de igual 
teor, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O Presidente apresenta 
requerimento, que é aprovado, solicitando sejam ouvidos nesta 
reunião representantes dos técnicos e analistas designados. São 
convidados a tomar assento à mesa o Sr. Evandro Rocha e a Sra. 
Ana Bianca. Após as considerações iniciais destes, fazem uso da 
palavra os parlamentares presentes. Face ao exposto, o Presidente 
determina a data de 15 de maio para que se realize a reunião 
solicitada em 10/4/2002 pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, cuja 
finalidade é ouvir esclarecimentos de representantes da Secretaria da 
Educação sobre a situação dos referidos profissionais designados. O 
Deputado José Henrique, ouvidos os membros presentes, requer 
sejam os membros da Comissão de Administração Pública 
convidados a participar do evento. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - José Henrique. 
ATA DA s• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

LISTA DE ASSINANTES 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio 
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Kangussu, Agostinho Silveira e Eduardo Hermeto, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado lrani 
Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio 
Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, 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 
registra a presença dos Srs. Marco Aurélio Flores Carone e Sérgio da 
Silva Almeida, Vice-Presidente e Diretor Secretário da Associação 
Mineira dos Usuários de Telefonia, respectivamente. O Presidente 
tece comentários iniciais e passa a palavra ao Sr. Marco Aurélio 
Flores Carone, que discorre sobre o assunto e responde às perguntas 
formuladas pelos Deputados, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo 
a discussão e a votação de proposição da Comissão. Submetido a 
discussão, é aprovado requerimento do Deputado Márcio Kangussu 
solicitando que seja convidado o Sr. Marcos Bafutto, Superintendente 
da ANATEL, para prestar esclarecimentos na Comissão. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos 
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente - Agostinho Silveira - Aílton Vilela. 

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA MINERAÇÃO MORRO VELHO 
Às nove horas do dia trinta de abril de dois mil e dois, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Hermeto, Eduardo 
Brandão, Doutor Viana, Edson Rezende, Fábio Avelar e Mauro Lobo, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Eduardo Hermeto, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Roberto 
Carvalho Silva, Presidente da Mineração Morro Velho; Hermano 
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Gomes Machado, Consultor Interno de Segurança e Saúde 
Ocupacional da Mineração Morro Velho; Ricardo Salgado Guimarães, 
médico do trabalho da Mineração Morro Velho, e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Roberto 
Carvalho Silva, Presidente da Mineração Morro Velho, em que solicita 
o adiamento de seu depoimento na reunião do dia 25/4/2002, em 
virtude de impossibilidade de seu comparecimento, e encaminhando 
material informativo acerca das atividades da Mineração Morro Velho; 
do Deputado Hely Tarqüínio, em que comunica o envio de ofício ao 
Líder da Bancada do PSDB sobre a impossibilidade em fazer parte da 
CPI da Mineração Morro Velho; da Sra. Ana Paula Scalia Carneiro, 
encaminhando cópia dos laudos médico-periciais relativos aos 137 
pacientes por ela periciados. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do 
Deputado Edson Resende em que solicita à Mineração Morro Velho o 
envio à Comissão relatório comparativo de índice de acidentes de 
trabalho na Mineração, no Brasil e em outros países onde atua; à 
DNPM e à DRT-MG cópia de relatório da atuação de seus 
responsáveis na Mineração Morro Velho; à DNPM cópia de toda a 
documentação referente ao direito de mineração concedido pelo 
Ministério de Minas e Energia à Mineração Morro Velho e relatórios 
para comprovação dos impostos recolhidos pela Mineradora Morro 
Velho e Anglo Gold; seja encaminhada moção de solidaridariedade 
em favor do Sr. Wellington Gaia, recentemente exonerado do cargo de 
Diretor da Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais. Em 
seguida, a Presidência registra a presença dos Srs. Roberto Carvalho 
Silva, Presidente da Mineração Morro Velho; Hermano Gomes 
Machado, Consultor Interno de Segurança e Saúde Ocupacional da 
Mineração Morro Velho; Ricardo Salgado Guimarães, médico do 
trabalho da Mineração Morro Velho. Depois das considerações inciais 
dos depoentes, o Presidente passa a palavra ao Deputado Doutor 
Viana, relator, e ao Deputado Edson Resende, relator parcial, para 
seus questionamentos. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, dos depoentes e convoca os membros da Comissão 
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Doutor Viana - Edson Rezende -

Fábio A velar. 
ATA DA 11a 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, NOS ESQUEMAS DE FACILITAÇÃO 
DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA 

EXTRALEGAL 
Às quinze horas do dia trinta de abril de dois mil e dois, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, Dilzon Melo, 
Luiz Tadeu Leite e lrani Barbosa (substituindo este ao Deputado Luiz 
Menezes, por indicação da Liderança do Bloco Parlamentar 
Democrático Progressista), membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Mauro Lobo. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Dilzon Melo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz 
Tadeu Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à 
discussão e à votação de proposições da Comissão e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: dois ofícios do Presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador Gudisteu Biber, 
encaminhando informações prestadas pelos Juízes de Direito da vara 
de execuções criminais das Comarcas de Belo Horizonte e de 
Contagem; ofício da Secretária de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos, Ângela Pace, encaminhando parte documentos solicitados 
pela Comissão, informando que será enviado, com a maior brevidade 
possível, o restante da documentação e encaminhando também, 
relatório dos trabalhos realizados nas unidades penitenciárias pela 
atual administração dessa Secretaria; dois ofícios do Superintendente 
de Organização Penitenciária, José Karam, informando, no primeiro, o 
envio, ao Corregedor da Secretaria de Estado da Justiça, de pedido 
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de abertura de sindicância a fim de apurar a veracidade das 
informações prestadas pelas Sras. Maria Luíza de Magalhães e Roseli 
Magalhães sobre a facilitação de fuga do sentenciado Fabrício Luiz 
Magalhães. e, no segundo, encaminhando parte de documentos 
solicitados pela Comissão. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Alberto Bejani solicitando sejam convocados os Delegados 
Marco Aurélio dos Anjos e Wilson Luiz Dias Gouveia, para prestarem 
esclarecimentos à CPI. A seguir, é apresentado um vídeo com 
reportagem do programa "Linha Direta" contendo denúncias de 
irregularidades na Cadeia Pública de lbirité. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Alberto Bejani - Dinis Pinheiro - lrani 

Barbosa- Luiz Tadeu Leite. 
ATA DA 86a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas do dia trinta de abril de dois mil e dois, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Dilzon Melo, 
Doutor Viana (substituindo este ao Deputado lvair Nogueira, por 
indicação da LideranÇa do PMDB) e Maria Olívia (substituindo o 
Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação da Liderança do 
PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. lldeu José Gabriel de Andrade, 
Gerente-Geral da Agência Gutierrez da Caixa Econômica Federal (3), 
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 20/4/2002; Djalmir da 
Costa Bessa, Ordenador de Despesas da Secretaria de Apoio Rural e 
Cooperativismo do Ministério da Agricultura, e Félix de Souza Araújo, 
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Secretário Legislativo da Assembléia Legislativa da Paraíba, 
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 25/4/2002, e da Sra. Maria 
lgnês Bierrenbach, Diretora do Departamento da Criança e do 
Adolescente, do Ministério da Justiça, publicado no "Diário do 
Legislativo" do dia 26/4/2002. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projeto de Lei no 1976/2002, no 1 o turno, Deputado Luiz 
Fernando Faria; Projetos de Lei n°s 157, no 2° turno, e 695/99, no 1 o 
turno (parecer sobre emendas apresentadas em Plenário), Deputado 
Dilzon Melo; e Projeto de Lei no 1.729/2001, no 2° turno, Deputado 
Mauro Lobo. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os 
pareceres pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei 
Complementar no 47/2001 com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Olívia); e dos 
Projetos de Lei nos 1.623/2001 na forma proposta (relator: Deputado 
Doutor Viana); 1.972/2002 e 2.003/2002 na forma proposta (relator: 
Deputado Dilzon Melo). O Projeto de Lei no 1.974/2002 é convertido 
em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, atendendo-se a 
requerimento do Deputado Mauro Lobo, aprovado pela Comissão. 
Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Mauro Lobo em que solicita 
seja realizada reunião conjunta da Comissão e da Comissão de 
Transporte e Obras Públicas, convidando o Secretário de Transporte e 
Obras Públicas e o Diretor-Geral do DER-MG, para obter informações 
sobre o contrato do DER-MG com a ADTER, os serviços prestados 
pela ADTER e as auditorias feitas pelo Ministério da Fazenda nas 
obras da BR-381, e Miguel Martini em que solicita seja realizada 
reunião com o Presidente da ADEMG, o responsável pela empresa 
Silva Araújo Advogados e o assessor da ADEMG, Sr. Paulo S.G. 
Nunes, para esclarecerem na Comissão as denúncias sobre a 
possível contratação irregular do escritório de advocacia Silva e 
Araújo Advogados Associados pela ADEMG. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - lvair Nogueira - Rêmolo 

Aloise. 
ATA DA aga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas e um minuto do dia trinta de abril de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Ailton 
Vilela (substituindo este ao Deputado Fábio Avelar, por indicação da 
Liderança do PTB) e Doutor Viana (substituindo o Deputado Antônio 
Andrade, 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 Doutor Viana, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: carta 
do Sr. Ronaldo das Dores Valeriano, Presidente da Associação Nova 
Esperança Beneficente do Brasil, solicitando à Casa apoio para a 
recuperação do rio das Velhas. O Presidente acusa o recebimento do 
Projeto de Lei no 2.029/2002, no 1 o turno, que será relatado pela 
Deputada Maria José Haueisen. 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 do Deputado Márcio Cunha, em que solicita 
seja realizada uma reunião na cidade de Sete Lagoas, para debater, 
em audiência pública, a despoluição do rio Jequitibá e seus afluentes; 
do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada uma 
reunião para debater questões relativas à política pesqueira do 
Estado; do Deputado Pastor George, em que solicita seja realizada 
uma reunião conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria e 
Comércio, para avaliar o potencial turístico e os problemas causados 
ao meio ambiente no Parque Estadual do ltacolomi. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
José Milton, Presidente - Fábio Avelar - Carlos Pimenta - Agostinho 

Silveira. 

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

1.867/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em 

referência, que tem por objetivo dar a denominação de Ageu Garcia 
de Deus ao trecho da rodovia AMG-900 que dá ao Município de 
Carmo do Paranaíba acesso à BR-354. 

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

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

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

No que nos interessa, vale trazer à baila as normas estatuídas nos 
arts 1°, 2° e 3° dessa lei, segundo as quais a denominação dos 
referidos bens públicos será atribuída por lei; a escolha recairá em 
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias 
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade; não poderá 
haver, em um mesmo município, mais de um deles com igual 
denominação. 

Convém ressaltar que, em resposta a pedido de informação 
formulado por esta relatoria, foi esclarecido pelo Diretor-Geral do 
DER-MG que inexiste denominação oficial para o referido trecho 
rodoviário. Satisfeitos os requisitos legais, conclui-se pela inexistência 
de óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 
forma apresentada. 

juridicidade, 
1.867/2001 na 
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Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Durval 

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

1.891/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Bené Guedes, a proposição em tela tem por 

escopo seja declarada de utilidade pública a Associação São-
Gonçalense de Proteção à Infância - ASPI -, com sede no Município 
de São Gonçalo do Sapucaí. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e legal 
com a Emenda no 1, por ela oferecida para retificar o nome oficial da 
entidade. 

Neste ponto, compete a este órgão colegiado apreciá-lo 
conclusivamente, atendo-se aos seus limites, nos termos dos arts. 
103, I, "a", e 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Da leitura dos arts. 1 o e 2° do estatuto da entidade, infere-se a 

importância social dos trabalhos por ela realizados em prol do 
segmento menos favorecido da população. 

De fato, seu objetivo é desenvolver programas específicos de 
atendimento aos desnutridos, à gestante e à nutriz, bem como de 
orientação à mãe, à criança e ao adolescente, visando sempre ao 
bem-estar da família carente. Para tanto, atua também em conjunto 
com os órgãos municipais de saúde, assistência e educação. 

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

1.891/2001 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.042/2002 

Comissão de Saúde 
Relatório 
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O projeto de lei em tela, do Deputado Marcelo Gonçalves, 

pretende declarar de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Carmo do Cajuru, com sede nesse município. 

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

Fundamentação 
Fundada em 1°/2/98, a referida Irmandade tem por finalidade 

precípua oferecer assistência médico-hospitalar às pessoas 
necessitadas que a procuram, mantendo diversos serviços à 
disposição, além de servir como centro de referência de saúde da 
comunidade cajuruense. 

Diante disso, entendemos ser justo conceder à instituição o título 
declaratório de utilidade pública, como forma de estimular o seu 
trabalho, tão necessário e relevante para a comunidade. 

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

2.042/2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Cabo Morais, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.081/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Antônio Andrade, 
visa dar nova redação ao art. 1° da Lei n. 0 13.773, de 14/12/2000, que 
declara de utilidade pública o Núcleo de Psicanálise, Estudos e 
Práticas Institucionais, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 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 o objetivo de desenvolver programas 
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visando à promoção da subjetividade humana e da inserção social. 

Desde que foi declarado de utilidade pública, cumpre suas 
obrigações e desempenha um papel de suma relevância no que se 
refere a questões de cunho social. 

Após ser discutida na Casa a alteração do nome da entidade, que 
passa a ser denominada Núcleo de Psicanálise e Práticas 
Institucionais, pretende-se, por intermédio do projeto sob comento, 
manter o título declaratório já outorgado. 

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

2.081/2002 nos termos em que foi proposto. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.100/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, 
pretende declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Moradores do Bairro Palmares 2• Seção, com sede no Município de 
lbirité. 

Após ser publicada em 13/4/2002, a proposição foi encaminhada a 
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, conforme dispõe 
o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a" do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Observando a documentação juntada aos autos do processo, 

constatamos que a entidade postulante do título declaratório de 
utilidade pública comprovou ter personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos, ter em sua diretoria pessoas 
idôneas, não remuneradas. Demonstra, ainda, que serve 
desinteressadamente à coletividade, pois o art. 27 do seu estatuto traz 
o compromisso de que as atividades dos Diretores e Conselheiros, 
bem como as dos sócios, serão inteiramente gratuitas, e o art. 31 
estabelece que, no caso de sua dissolução, os bens remanescentes 
serão destinados a outra instituição congênere, com personalidade 
jurídica, que esteja registrada nos Conselhos Municipal, Estadual e 
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública. 
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Apenas para fazer constar no projeto de lei o nome completo da 

entidade, apresentamos emenda ao art. 1° da proposição. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.100/2002 com a Emenda no 1, 
redigida a seguir. 

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Palmares - 2a Seção - ACMBP -
2a Seção, com sede no Município de lbirité.". 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Aílton 

Vilela - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.939/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, por meio da Mensagem no 
277/2002, o projeto de lei em epígrafe 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 art. 101 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
Estado. 

Em cumprimento às normas regimentais, a proposição foi distribuída 
à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a Emenda n° 1, de 
sua autoria. 

Em seguida, a matéria foi apreciada pela Comissão de 
Administração Pública, que, apreciando o mérito, opinou pela 
aprovação da proposição na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou. 

Vem a proposição a esta Comissão, para ser apreciada em seus 
aspectos financeiros e orçamentários. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob comento tem o objetivo de efetivar o 

desmembramento patrimonial do Corpo de Bombeiros Militar e da 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao 
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comando contido no art. 101 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 

À primeira vista, parecer-nos-ia inócua a veiculação desta matéria 
em lei, pois o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar não têm 
personalidade jurídica, e cabe ao Estado de Minas Gerais a 
titularidade do patrimônio sobre o qual versa a proposição. Contudo, 
ao realizar o desmembramento das duas corporações, o constituinte 
estadual determinou, no art. 101 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, que fosse editada uma lei que 
dispusesse sobre a matéria. 

Com a conversão do projeto em lei, restará definida a 
responsabilidade pelo gerenciamento dos bens que couberem a cada 
um desses órgãos. 

Por fim, ressalte-se que as comissões que analisaram o projeto 
apresentaram sugestões que devem ser incorporadas ao projeto 
original. 

Assim, devido à necessidade da edição de uma lei, não 
vislumbramos óbice no que tange aos aspectos financeiros e 
orçamentários em nenhum dos dispositivos apresentados. 

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

1.939/2002, no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado 
pela Comissão de Administração Pública. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Melo - lvair 

Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.028/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em 
exame garante o cumprimento do art. 62 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e do art. 1 O, 11, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDBN - quanto ao transporte de alunos da rede pública de 
ensino comprovadamente carentes e moradores das áreas rurais, 
criando o Transporte Escolar Solidário. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 21/3/2002, a proposição foi 
distribuida a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
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aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos 
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Nos termos da proposição, o Estado, em cooperação com os 

municípios, desenvolverá programas de apoio ao transporte escolar 
que assegurem os recursos financeiros indispensáveis para garantir o 
acesso de todos os alunos à escola. Nesse sentido, busca-se 
desenvolver o comando constitucional inscrito no art. 198, XVI, da 
Carta Federal, que determina que a garantia de educação pelo poder 
público se dará, entre outras formas, mediante o atendimento ao 
educando, no ensino fundamental, por meio de programas 
suplementares de fornecimento de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 

O art. 2° do projeto estabelece que "o Estado procurará atender a 
todas as solicitações apresentadas pelos municípios, após análise das 
suas reais necessidades, cumpridos os critérios dispostos nesta lei e 
comprovada a aplicação, pelo município, do limite mínimo de 25% 
para a educação, previsto no art. 212 da Constituição Federal". 
Também aqui há correspondência com o ordenamento constitucional, 
em especial com o disposto no art. 205 da Carta Estadual, que veda 
ao Estado "auxiliar, com recursos financeiros e humanos, o município 
que deixe de comprovar a regular e eficaz aplicação, no ano 
imediatamente anterior, do mínimo constitucional na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino". 

O art. 4° estabelece que "os municípios que transportarem alunos da 
rede estadual do ensino fundamental e médio deverão ser ressarcidos 
em suas despesas com esse serviço", o que nos parece razoável, 
porquanto se estabelece uma forma de cooperação entre Estado e 
municípios sem que haja uma sobrecarga financeira para esses 
últimos, o que poderia acarretar um desequilíbrio orçamentário desses 
entes políticos. 

Cumpre dizer que a matéria constante do projeto insere-se no 
ãmbito de competência legislativa concorrente do Estado, conforme o 
disposto no art. 24, IX, da Constituição da República. 

Quanto à deflagração do processo legislativo, releva dizer que 
inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa sobre 
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a matéria, de modo que é lícito a este parlamento propor tal 
medida legislativa. 

Conclusão 
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 2.028/2002. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator 

Sebastião Costa - Aílton Vilela. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.676/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1 .676/2001, de autoria do Deputado Antônio 
Carlos Andrada, que declara de utilidade pública o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Rio Pomba, 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 N° 1.676/2001 
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Rio Pomba, com sede no Município de Rio Pomba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Rio Pomba, com sede no Município de Rio 
Pomba. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 

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

1.690/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.690/2001, de autoria do Deputado Amilcar 
Martins, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do 
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Bairro Boa Viagem, com sede no Município de ltapecerica, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.690/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Boa 

Viagem, com sede no Município de ltapecerica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Bairro Boa Viagem, com sede no Município de 
ltapecerica. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 

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

1.875/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.875/2001, de autoria do Deputado Paulo Piau, 
que declara de utilidade pública a Associação Mariana Beneficente -
AMARBEN -, com sede no Município de Viçosa, foi aprovado em 
turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.875/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Mariana Beneficente -

AMARBEN -, com sede no Município de Viçosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mariana 

Beneficente- AMARBEN-, com sede no Município de Viçosa. 
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Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
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Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 
Martins. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.884/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .884/2001, de autoria do Deputado Chico 

Rafael, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de 
Pedralva, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.884/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Pedralva, 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 Pedralva, 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, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 

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

1.885/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.885/2001, de autoria do Deputado Márcio 
Kangussu, que declara de utilidade pública a Fundação Brasileira de 
Desenvolvimento, 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 
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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 .885/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Brasileira de 

Desenvolvimento - FBD - , com sede no Município de Pedra Azul. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a Fundação Brasileira de 

Desenvolvimento - FBD - , com sede no Município de Pedra Azul. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.888/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.888/2001, de autoria do Deputado lvair 
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação Betinense de 
Amparo ao Cidadão em Situação de Risco - ABACIR -, com sede no 
Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 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 1.888/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Betinense de Amparo ao 

Cidadão em Situação de Risco - ABACIR -, com sede no Município 
de Betim. 

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

de Amparo ao Cidadão em Situação de Risco- ABACIR -, com sede 
no Município de Betim. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
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Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 

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

1.902/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.902/2001, de autoria do Deputado Antônio 
Júlio, que declara de utilidade pública a Fundação Padre Libério, com 
sede no Município de Pará de Minas, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1 .902/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Padre Libério, com sede no 

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

Libério, com sede no Município de Pará de Minas. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 

1.903/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.903/2001, de autoria do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o Lar São Vicente de 
Paulo, com sede no Município de lpuiúna, 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. 
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PROJETO DE LEI N° 1.903/2001 

Declara de utilidade pública a entidade Lar São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de lpuiúna. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o_ Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar São 

Vicente de Paulo, com sede no Município de lpuiúna. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 

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

1.906/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.906/2001, de autoria do Deputado Miguel 
Martini, que declara de utilidade pública a Associação Magnificat -
AMAG -, com sede no Município de Jacinto, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1 .906/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Magnificat- AMAG -, com 

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

- AMAG -, com sede no Município de Jacinto. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 

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

1.908/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.908/2001, de autoria do Deputado João 

Leite, que declara de utilidade pública a Sociedade Centro 
Educacional Profissionalizante, com sede no Município de lpatinga, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1 .908/2001 
Declara de utilidade pública a Sociedade Centro Educacional 

Profissionalizante, com sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Centro 

Educacional Profissionalizante, 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 Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 

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

1.913/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1 .913/2001, de autoria do Deputado Antônio 
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do 
Bairro Gorduras, com sede no Município de Pará de Minas, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1 .913/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 

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



Comunitária do Bairro Gorduras, com sede no Município de Pará 
de Minas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
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Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio 
Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 
1.914/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.914/2001, de autoria do Deputado Antônio 

Júlio, que declara de utilidade pública a Associação Querubins, com 
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.914/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Ouerubins, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Querubins, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antôno 

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

1.915/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.915/2001, de autoria do Deputado Durval 
Ângelo, que declara de utilidade pública a Cáritas Brasileira - Regional 
Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado 
em turno único, na forma original. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1° 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 .915/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Cáritas Brasileira - Regional 

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

Brasileira - Regional Minas Gerais, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio 

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

1.916/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1 .916/2001, de autoria do Deputado Ermano 
Batista, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Pequenos Produtores Rurais de Santa Fé - ASANFÉ -, com sede no 
Município de Romaria, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1 .916/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Pequenos 

Produtores Rurais de Santa Fé - ASANFÉ -, com sede no Município 
de Romaria. 

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

Comunitária de Pequenos Produtores Rurais de Santa Fé- ASANFÉ -, 
com sede no Município de Romaria. 



Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
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Dimas Rodrigues, Presidente · Amilcar Martins, relator • Antônio 
Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 
1.924/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.924/2001, de autoria do Deputado Antônio 

Genaro, que declara de utilidade pública a Missão S.O.S. Liberdade, 
com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.924/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Missão S.O.S. Liberdade, 

com sede no Município de Divinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Missão 

S.O.S. Liberdade, com sede no Município de Divinópolis. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente • Amilcar Martins, relator · Antônio 

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

1.927/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.927/2001, de autoria do Deputado Ivo José, 
que declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Caeté, com sede no Município de Caeté, 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 
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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° 1.927/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e 

Pensionistas de Caeté, com sede no Município de Caeté. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Aposentados e Pensionistas de Caeté, com sede no Município de 
Caeté. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.930/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.930/2001, de autoria do Deputado Miguel 
Martini, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária 
Santa Helena, com sede no Município de Jacinto, foi aprovado em 
turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI W 1.930/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Santa 

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

Comunitária Santa Helena, com sede no Município de Jacinto. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio 



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

1.931/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.931/2001, de autoria do Deputado João Batista 
de Oliveira, que declara de utilidade pública a Associação Crescendo 
com Amor - ACCA -, com sede no Município de Belo Horizonte, 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. 

PROJETO DE LEI N° 1.931/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Crescendo com Amor, 

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

com Amor, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio 

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

1.933/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.933/2001, de autoria do Deputado Antônio 
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Carlos Chagas - ASCOM -, com sede no Município de Carlos 
Chagas, 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" 1.933/2001 
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Carlos 

Chagas - ASCOM -, com sede no Município de Carlos Chagas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária de Carlos Chagas - ASCOM -, com sede no Município 
de Carlos Chagas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio 

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

1.949/2002 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.949/2002, de autoria do Deputado Durval 
Ângelo, que declara de utilidade pública o Asilo Frei Arcanjo, com 
sede no Município de Santa Rita de Minas, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.949/2002 
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 

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 Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 2 E 3, APRESENTADAS NO 

1 o TURNO, AO PROJETO DE LEI N° 1.926/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1 .926/2001 
autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -, 
destinado ao Projeto de Combate à Pobreza Rural da Região Mineira 
do Nordeste- PCPR -, e dá outras providências. 

Publicado, foi o projeto distribuído preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou. 

Em seguida, a matéria foi analisada pelas Comissões do Trabalho, 
da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, que opinaram pela sua aprovação com a Emenda no 1. 

A proposta foi incluída em ordem do dia para discussão, durante a 
qual recebeu as Emendas n°s 2 e 3. 

Assim, volta a proposição a esta Comissão para que seja emitido 
parecer sobre as emendas, nos termos do § 2° do art. 188 da norma 
regimental. 

Fundamentação 
A Emenda n° 2, objeto do presente parecer, pretende acrescentar ao 

art. 1 o o seguinte parágrafo único: "Parágrafo único - Os recursos de 
que trata o 'caput' deste artigo não terão destinação diversa da 
prevista por esta lei e serão depositados em conta específica para tal 
finalidade, vedada qualquer dedução". 

Como justificação, o autor alega que se pretende garantir a 
aplicação dos recursos no Projeto de Combate à Pobreza Rural da 
Região Mineira do Nordeste - PCPR -, conforme pretende o projeto 
encaminhado pelo Executivo. 

Entendemos ser desnecessária a emenda, uma vez que o art. 5° do 
projeto em análise já traz destinação específica: "destinar-se-ão ao 
financiamento de empreendimentos de pequeno porte de natureza 
social, produtiva e de infra-estrutura nos municípios da Região Mineira 
do Nordeste (Norte de Minas e vales do Jequitinhonha e Mucuri), 
obedecendo a critérios técnicos, econômicos, financeiros, de 
sustentabilidade e de preservação ambiental, a serem estabelecidos 
conjuntamente pelo BIRD e pelo Estado". 

Já a Emenda no 3 tem por finalidade suprimir o art. 6° do Projeto de 
Lei n° 1.926/2001, renumerando-se os artigos subseqüentes. 
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O autor alega em sua justificação que o Executivo não se pode 

arvorar em gerenciador todo-poderoso das receitas, muito menos 
daquelas definidas na Carta Magna. A capacidade de contrair 
empréstimos não implica na faculdade de empenhar recursos. Se 
assim não fosse, o Estado passaria a aplicar suas receitas com base 
na vontade autocrática de determinados governantes, em detrimento 
da área social, que, em qualquer circunstância, reveste-se de 
prioridade. Entende o autor que o conteúdo do art. 6°, tal como está, 
pode ser eliminado sem prejuízo para a operacionalização do 
empréstimo proposto. 

Nosso entendimento é diverso, visto que a própria Constituição da 
República, conforme o disposto no § 4° do art. 167, permite ao Estado 
adotar a medida estabelecida pelo art. 6° da proposição, qual seja a 
de se dar como contragarantia à garantia da União a vinculação de 
impostos e de receitas tributárias. 

Entretanto, para possibilitar uma fiscalização mais eficaz desta Casa 
Legislativa, propomos na Conclusão a Emenda no 4, com o intuito de 
se garantir o conhecimento do contrato com o BIRD, além do 
detalhamento dos projetos a serem financiados com os recursos 
oriundos desse contrato. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nos 2 e 3 

ao Projeto de Lei no 1.926/2001 e pela aprovação da Emenda no 4, a 
seguir apresentada. 

EMENDA N°4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa: 
I - cópia do contrato celebrado com o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD -; 
11 - detalhamento dos projetos financiados com os recursos de que 

trata esta lei". 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Edson Rezende - Luiz 

Menezes. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 



- O Sr. Presidente despachou, em 7/5/2002, as seguintes 
comunicações: 
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Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do Sr. Almir 
Pinto Coelho, ocorrido em 17/4/2002, nesta Capital. (-Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento da Sra. Maria de 
Lourdes Cavalcanti Ribeiro, ocorrido em 1°/5/2002, em Santa Rita do 
Sapucaí. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do Sr. José 
Dipe, ocorrido em 28/4/2002, em Muzambinho. (- Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Dolorito 
Bento Xavier, ocorrido em 27/4/2002, em Lagoa da Prata. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2002 

ATA 

ATA DA 353a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 8/5/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Ivo José e Wanderley Ávila 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício no 8/2002 (encaminha 
Projeto de Lei no 2.148/2002), do Presidente do Tribunal de Justiça -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos 
de Lei n°S 2.149 a 2.151/2002 - Requerimentos n°S 3.336 a 
3.339/2002 - Requerimentos dos Deputados Edson Rezende e Miguel 
Martini e da CPI da Mineração Morro Velho - Comunicações: 
Comunicações da Comissão do Trabalho e dos Deputados Paulo 
Pettersen, Maria Olívia e Arlen Santiago - Questão de Ordem -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Luiz Fernando Faria, 
Elbe Brandão, Paulo Piau e Marcelo Gonçalves - 2a Parte (Ordem do 
Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Miguel 
Martini; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento da 
CPI da Mineração Morro Velho; discurso do Deputado Miguel Martini; 
aprovação - Requerimento n° 3.065/2001; aprovação na forma do 
Substituvivo no 1 - Requerimento no 3.078/2002; aprovação 
Requerimento n° 3.097/2002; aprovação com a Emenda n° 1 -
Requerimento n° 3.149; aprovação com a Emenda no 1 
Requerimento no 3.219/2002; aprovação com as Emendas n°S 1 e 2 -
Requerimento no 3.240/2002; aprovação - Requerimento do Deputado 
Antônio Carlos Andrada; deferimento; discurso do Deputado Amilcar 
Martins - 2" Fase: Palavras do Sr. Presidente - Votação de 
Proposições: Requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues e 
Carlos Pimenta; aprovação - Questão de ordem; chamada para 
verificação de quórum; inexistência de quórum para votação; chamada 
para recomposição de quórum; inexistência de quórum para votação -
Suspensão e reabertura da reunião - Existência de quórum para 
votação - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1 .689/2001; 
aprovação com a Emenda n° 1 - Votação, em 2° turno, do Projeto de 
Lei no 1.439/2001; aprovação na forma do vencido em 1 o turno, com 
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as Emendas n°s 1 a 37 - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
498/99; requerimento do Deputado João Batista de Oliveira; 
aprovação; votação do Substitutivo no 1, salvo emendas; aprovação; 
prejudicialidade das Emendas n°S 1, 3, 7 a 11, 13, 17 e 18; votação 
das Emendas n°s 2, 4 a 6, 12 e 14 a 16; rejeição; votação da Emenda 
no 19; aprovação; declaração de voto - Questão de Ordem - Votação, 
em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.707/2001; aprovação; verificação 
de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da 
votação; chamada para recomposição 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 - Adelino de Carvalho 
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista 
- Fábio A velar- 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 -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - 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. 

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



1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

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

Correspondência 
- A Deputada Elbe Brandão, 1 a-secretária, lê a seguinte 

correspondência: 
"OFÍCIO N° 8/2002* 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2002. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa augusta Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
dispõe sobre o quadro de servidores do Poder Judiciário do Estado de 
Minas Gerais. 

O projeto visa possibilitar a instalação das Comarcas e Varas 
criadas pela Lei Complementar no 59, de 18 de janeiro de 2001, que 
contém a organização e a divisão judiciárias do Estado, conforme ali 
se prevê nos artigos 5°, inciso 11, alínea "b", e 1 O, § 4°. 

O projeto ora encaminhado propõe, para atingir aquele fim público, a 
criação de cargos nos quadros de pessoal do Poder Judiciário, em 
especial de primeira instância, sendo alguns na Secretaria deste 
Tribunal de Justiça. 

Propõe, mais, no que se relaciona às despesas a serem assumidas 
para cumprir aquelas normas, que apenas a partir do próximo ano e, 
ainda, em parcelas que se fizerem fixar nas leis orçamentárias anuais 
de 2003 e de 2004, se passe a dispor de recursos para o atendimento 
do quanto previsto na Lei. 

Com isso, serão evitados acréscimos de ônus para os cofres 
públicos no exercício de 2002, não se deixando de considerar, 
portanto, as demandas sociais que precisam ser honradas e para as 
quais já estão previstos os dispêndios na lei orçamentária em vigor. 

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência cordiais saudações. 
Desembargador Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 2.148/2002 

Dispõe sobre o quadro de servidores do Poder Judiciário do Estado 
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de Minas Gerais. 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1 o - Ficam criados no quadro de pessoal a que se refere o 
Anexo IV da Lei no 13.467, de 12 de janeiro de 2000, os seguintes 
cargos: 

I - 1.821 (um mil oitocentos e vinte e um) de Oficial Judiciário; 
11 - 294- (duzentos e noventa e quatro) de Técnico Judiciário; 
111 - 2.739 (dois mil setecentos e trinta e nove) de Oficial de Apoio 

Judicial. 
§ 1 o - O provimento dos cargos previstos neste artigo dar-se-á na 

classe inicial de cada carreira. 
§ 2° - O Tribunal de Justiça promoverá a distribuição dos cargos 

previstos neste artigo em classes, obedecendo o percentual fixado na 
Lei no 13.467, de 12 de janeiro de 2000. 

§ 3° - O Tribunal de Justiça estabelecerá, mediante resolução, a 
lotação dos cargos previstos neste artigo, na forma do artigo 250 da 
Lei Complementar no 59, de 18 de janeiro de 2001. 

Art. 2° - O provimento dos cargos referentes às varas e comarcas 
criadas pela Lei Complementar no 59, de 18 de janeiro de 2001, dar-
se-á no momento de sua instalação, observados os critérios previstos 
no artigo 1 O, § 4°, daquela Lei. 

Art. 3° - Ficam criados 583 (quinhentos e oitenta e três) cargos de 
Assessor de Juiz, Código T J-DAS-08, Padrão PJ-45, de recrutamento 
amplo, no quadro de pessoal a que se refere o Anexo IV da Lei no 
11.098, de 11 de maio de 1993. 

§ 1 o - Os cargos previstos neste artigo são privativos de bacharéis 
em Direito e serão providos por indicação de Juiz de Direito titular de 
Comarca na qual houver duas ou mais varas, conforme o disposto no 
§ 3° do artigo 251 da Lei Complementar no 59, de 18 de janeiro de 
2001. 

§ 2° - Fica vedada a indicação para os cargos mencionados neste 
artigo de parentes, consangüíneos ou afins, até o 2° grau, em linha 
reta ou colateral, de Magistrado da Comarca onde deva ocorrer o 
provimento. 

Art. 4° - Ficam extintos, com a vacância, os seguintes cargos do 
quadro de pessoal a que se refere o Anexo IV da Lei no 11.098, de 11 
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de maio de 1993: 

I - 15 (quinze) de Coordenador de Serviço, Código JPI-CH-AI-01; 
li - 8 (oito) de Comissário de Menor Coordenador 111, Código JPI-CH-

AI-02; 
111 - 1 O (dez) de Coordenador de Setor, Código JPI-CH-AI-05. 
Art. 5° - Ficam criados 1 (um) cargo de Assessor de Fiscalização, 

Código T J-DAS-15, Padrão PJ-75, e 1 (um) cargo de Assessor de 
Informática, Código TJ-DAS-16, Padrão PJ-75, ambos de 
recrutamento amplo, no quadro de pessoal a que se refere o Anexo I 
da Lei n° 11 .098, de 11 de maio de 1993. 

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei no 
exercício de 2002 correrão por conta das dotações consignadas no 
orçamento do Poder Judiciário para o período. 

Parágrafo único - Para a execução da despesa, nos exercícios de 
2003 e de 2004, os créditos necessários deverão ser consignados ao 
Tribunal de Justiça, nas respectivas leis orçamentárias anuais, na 
proporção de 40% (quarenta por cento) para o exercício de 2003 e 
60% (sessenta por cento) para o exercício de 2004, respectivamente, 
correspondendo a R$35.247.320,00 (trinta e cinco milhões duzentos e 
quarenta e sete mil trezentos e vinte reais) e R$52.870.980,00 
(cinqüenta e dois milhões oitocentos e setenta mil novecentos e 
oitenta reais). 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições contrárias. 
Belo Horizonte, de de 2002. 
Justificação 
O presente projeto de lei visa, precipuamente, à criação, nos 

quadros de pessoal da Justiça de Primeira Instância, dos cargos 
indispensáveis para permitir a instalação das Comarcas e Varas 
criadas pela Assembléia Legislativa do Estado na Lei Complementar 
no 59, de 18 de janeiro de 2001 (Organização Judiciária). 

Teve origem o anteprojeto em estudos técnicos realizados pela 
SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Coordenação, da Secretaria 
deste Tribunal, nos quais se pretendeu: 

1) estabelecer critérios objetivos para a fixação do número de 
servidores lotados nas Secretarias de Juízo e nos Serviços Auxiliares 
das diversas Comarcas do Estado; 
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2) criar alguns cargos de provimento efetivo, necessanos ao 

adequado funcionamento das Varas e Comarcas já instaladas no 
Estado; 

3) mais especificamente, como acima destacado, criar os cargos de 
provimento efetivo necessários para a instalação das Varas e 
Comarcas criadas pela Lei Complementar no 59/2001; 

4) criar os cargos de assessoramento de Juízes, em exercício nas 
comarcas onde houver duas ou mais varas, conforme previsto no art. 
251, § 3°, da LC no 59/2001. 

De fato, a citada LC n° 59/2001 criou 14 Comarcas novas, 189 
novas Varas dos Juizados "comuns" e 146 Varas dos Juizados 
Especiais. 

Referida Lei estabelece, em seu art. 5°, inciso 11, alínea "b", que um 
dos requisitos para a instalação de Comarca é a existência de 
"concurso público homologado, para provimento dos cargos que 
comporão a Secretaria do Juízo". E, mais adiante, no§ 4° de seu art. 
10, que "a instalação das varas e comarcas criadas por esta lei será 
determinada pela Corte Superior do Tribunal de Justiça, por meio de 
resolução, de acordo com a necessidade da prestação jurisdicional e 
após a verificação das condições de funcionamento e da 
disponibilidade de recursos". 

Assim, a criação dos cargos do Quadro de Pessoal da Justiça de 
Primeira Instância, agora proposta, seguida da realização dos 
concursos públicos para seu provimento, é condição indispensável 
para aquelas instalações, necessárias por sua vez para a efetiva 
prestação jurisdicional devida à população de nosso Estado. 

Cabe lembrar que o provimento dos cargos cuja criação é proposta 
far-se-á, na medida da efetiva necessidade do serviço, após o 
implemento das condições de funcionamento das Varas e Comarcas a 
que se destinam e conforme a disponibilidade de recursos 
orçamentários, tudo segundo o estabelecido na vigente Lei de 
Organização e Divisão Judiciárias. 

Por oportuno, cumpre ressaltar que o número de cargos a serem 
criados, aparentemente grande, mantém a média, atualmente 
existente, de 12 servidores por Secretaria de Juízo. 

Observe-se, ainda, que o provimento dos cargos cuja criação se 
propõe permitirá, segundo levantamento realizado pela Secretaria de 
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Planejamento e Coordenação, deste Tribunal, a substituição, em 
todo o Estado, de 529 servidores contratados para, a título precário, 
exercerem funções assemelhadas às dos servidores efetivos, sendo 
que o custo mensal dessas contratações ultrapassa o valor de 
R$730.000,00. Essa economia, obviamente, tornará menos oneroso 
para os cofres públicos o pagamento dos vencimentos dos servidores 
efetivos que ocuparão os novos cargos. 

Por fim, propõe-se a criação, no Quadro de Pessoal da Secretaria 
deste Tribunal, de dois cargos de assessoramento: um cargo de 
Assessor de Fiscalização e um cargo de Assessor de Informática. Tais 
cargos se fazem necessários em razão das novas atribuições do 
Tribunal de Justiça, estabelecidas pela Lei no 13.438/99 e no Decreto 
no 40.976/2000, que tratam da taxa de fiscalização judiciária. A 
obrigação, deste Tribunal, de exercer efetivo controle da arrecadação 
da referida taxa, por meio do selo de fiscalização, instituído naqueles 
diplomas legais, está a exigir a criação dos dois cargos em questão. 

Digno de nota, ainda, é o fato de que, para a implementação da 
futura Lei, não haverá necessidade de abertura de crédito especial, no 
corrente exercício de 2002. 

É que, segundo estudos realizados por este Tribunal, há 
possibilidade de instalação imediata de 21 novas varas, criadas pela 
LC no 59/2001, estando as despesas disso decorrentes já previstas no 
orçamento em vigor. 

Para instalação de outras 16 varas, é necessária a conclusão de 
obras, já em andamento, com término previsto para o final deste ano. 

O restante, nos dois exercícios seguintes. 
Assim, prevê-se inclusão de40% do montante das despesas futuras 

no orçamento de 2003 e dos restantes 60% no de 2004. 
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. 
2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) · A Mesa passa a 
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos 
para o Grande Expediente. 
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI N° 2.149/2002 

Declara de utilidade pública o Abrigo Transitório de Crianças e 
Adolescentes de São Gonçalo do Sapucaí, com sede no Município de 
São Gonçalo do Sapucaí. 

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

Crianças e Adolescentes de São Gonçalo do Sapucaí, com sede no 
Município de São Gonçalo do Sapucaí. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2002. 
Bené Guedes 
Justificação: O Abrigo Transitório de Crianças e Adolescentes de 

São Gonçalo do Sapucaí é uma entidade sem fins lucrativos que tem 
por objetivo proporcionar e garantir o atendimento prioritário às 
crianças e aos adolescentes, assegurando-lhes todas as 
oportunidades de desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social. 

Hoje o Abrigo Transitório abriga cerca de 26 crianças e adolescentes 
em período integral, desenvolvendo trabalhos de promoção humana e 
social com as famílias dos assistidos. Além disso, atende aos 
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela 
qual solicitamos a aprovação da presente proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.150/2002 
Declara de utilidade pública a augusta e respeitável Loja Maçônica 

Simbólica Waltair Sabino, com sede no Município de Volta Grande. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a augusta e respeitável 

Loja Maçônica Simbólica Waltair Sabino, com sede no Município de 
Volta Grande. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 



Sala das Reuniões, 8 de maio de 2002. 
Luiz Fernando Faria 
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Justificação: A augusta e respeitável Loja Maçônica Simbólica 
Waltair Sabino, fundada em 7/9/91, com sede no Município de Volta 
Grande, onde tem foro, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, federada ao Grande Oriente do Brasil, jurisdicionada ao 
Grande Oriente de Minas Gerais, e foi regularizada em 1°/2/92, sob o 
n° 2.641. Sendo instituição filosófica, progressista, filantrópica e 
evolucionista, rege-se pela legislação maçônica, pela qual orienta 
suas diretrizes. Tem por objetivo a prática desinteressada da 
beneficência e o incentivo à instrução e à cultura. Pugna pelo 
aprimoramento moral, social e intelectual da humanidade, pelo 
cumprimento do dever e pela investigação constante de verdade, 
proclamando os princípios gerais da maçonaria. 

Este projeto de lei traduz a relevância que desejamos emprestar aos 
serviços sociais oferecidos pela mencionada entidade. 

Diante disso, contamos 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 No 2.151/2002 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica União Diamantinense, 

com sede no Município de Diamantina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica União 

Diamantinense, com sede no Município de Diamantina. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2002. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Loja Maçônica União Diamantinense, do Município de 

Diamantina, pelo que se depreende da documentação anexa, está em 
pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, sendo sua 
diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas. 

Por preencher a entidade os requisitos necessários, solicito aos 
nobres pares a aprovação do projeto em tela, que dará o título de 
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utilidade pública estadual à Loja Maçônica União Diamantinense. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.336/2002, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Félix 
Adalberto Nacif Santos pela conquista de dois prêmios em 
competições promovidas pela llly Café. (- À Comissão de Política 
Agropecuária.) 

N° 3.337/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Diretora 
do Colégio Santa Marcelina pelo transcurso do cinqüentenário dessa 
instituição.(- À Comissão de Educação.) 

N° 3.338/2002, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja 
formulada a manifestação de aplauso ao Arcebispo de Mariana pelo 
trabalho realizado em prol da recuperação de dependentes químicos. 
(-À Comissão do Trabalho.) 

N° 3.339/2002, do Deputado Geraldo Rezende e outros, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que 
encaminhe a esta Casa projeto de lei autorizando a instalação da 
Delegacia Regional de Segurança Pública no Município de Araguari. (-
À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Deputado Edson Rezende, solicitando a criação de campanha 
destinada à disquetes danificados para doação à ONG Diga Não à 
Violência.(- À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado 
Miguel Martini e da CPI da Mineração Morro Velho. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

do Trabalho e dos Deputados Paulo Pettersen, Maria Olívia e Arlen 
Santiago. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queremos aproveitar 

esta oportunidade para, de maneira muito breve, comunicar ao povo 
de Minas Gerais e à Assembléia Legislativa o falecimento do 
Desembargador Argemiro Otaviano Andrade, ex-Presidente do 
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Foi um defensor da 
justiça, um homem de profundo conhecimento, um grande Juiz. O 
Estado de Minas Gerais, nesta data, sofre com essa perda. 

Estamos fazendo este comunicado formal, manifestando a toda a 
família o nosso sentimento de pesar. Com certeza, o exemplo desse 
grande homem fica para todos: para os seus familiares e todos nós 
mineiros. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Fernando Faria. 
O Deputado Luiz Fernando Faria* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa, para que a civilização se ponha sob o signo da justiça, a 
atividade econômica não pode ser um fim em si mesma. Deve 
colocar-se como um dos meios privilegiados para a realização, em 
grau máximo, dos valores fundamentais da vida e da pessoa humana. 
Por isso mesmo acreditamos que os caminhos da história apontam 
para um tempo em que, reconciliados o capital e o trabalho, reinará 
absoluta a solidariedade, e poderemos celebrar o estabelecimento de 
uma fraternidade autêntica e duradoura entre os homens. Esses 
ideais vão pouco a pouco se tornando concretos já no presente, 
graças à determinação e ao trabalho daqueles que, como profetas de 
uma nova civilização, colocam em prática uma filosofia empresarial 
comprometida com as necessidades e os interesses da sociedade. 

A Belgo-Mineira de Juiz de Fora é das mais modernas indústrias do 
setor siderúrgico brasileiro. Dispõe de mão-de-obra altamente 
especializada e utiliza-se da tecnologia de ponta para obter padrões 
de qualidade e de competitividade que a colocam como uma das 
primeiras entre suas congêneres no mundo. Entretanto, o que mais 
chama a atenção na siderúrgica é que tem sabido, como poucas, 
conciliar eficiência e compromisso com a comunidade local. Esta 
última tem encontrado na empresa parceira privilegiada na busca do 
desenvolvimento econômico, social e humano. 

A usina de Juiz de Fora é responsável por 1 .309 empregos diretos, 
sem contar com a sua influência decisiva na economia regional da 
Zona da Mata. 

A preocupação com o bem-estar das pessoas envolvidas direta ou 
indiretamente com a companhia levou-a a ser certificada na norma 
inglesa BS 8.800, cujos exigentes critérios avaliam os padrões de 
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saúde e segurança no trabalho conquistados por uma organização. 

A Belgo-Mineira de Juiz de Fora foi a primeira siderúrgica de aços 
não planos certificada na Norma ISO 9.001 e em 1997 recebeu a 
certificação ISO 14.001, lançando as bases de nova postura ambiental 
no setor. O sistema de gestão ambiental, certificado pelo auditor de 
qualidade ABS-QE, é prova eloqüente da preocupação da empresa 
com o desenvolvimento sustentável. Seu processo de crescimento 
funda-se numa filosofia que inclui, entre seus pilares mestres, o 
respeito pela natureza e a busca incessante da harmonia entre a 
atividade industrial e o meio ambiente. Concretamente, esses 
princípios traduzem-se no desenvolvimento, na implantação de 
processos produtivos que minimizam o impacto sobre a natureza e no 
investimento em tecnologias limpas. 

Pelo diálogo permanente com a comunidade, a Belgo desenvolve 
projeto consistente de educação ambiental que contribui para a 
formação da consciência ecológica dos cidadãos e incentiva iniciativas 
preservacionistas. 

O reconhecimento público dos resultados benéficos dessa atuação 
contínua em prol da vida tem chegado sob a forma de prêmios e 
condecorações. Entre outras honrarias, a companhia recebeu, em 
1998, o Prêmio Associação para o Meio Ambiente de Juiz de Fora, o 
título de Empresa Destaque Responsabilidade Social - Centro 
Industrial de Juiz de Fora e o Selo Verde da Associação pelo Meio 
Ambiente de Juiz de Fora. Em 1999, trouxe-lhe o Prêmio Nacional de 
Mérito Ecológico e Ambiental, o título de Empresa Cidadã, concedido 
pelo Clube de Engenharia de Juiz de Fora, e o título de Empresa 
Destaque Trabalho Comunitário, concedido pelo Centro Industrial de 
Juiz de Fora. Em 2000, a siderúrgica recebeu comenda da Associação 
para o Meio Ambiente de Juiz de Fora e o Prêmio Chico Mendes. No 
ano passado, foi novamente homenageada pelo Clube de Engenharia 
e pela Associação do Meio Ambiente de Juiz de Fora. 

Recentemente, a companhia inaugurou a Casa da Natureza, um 
centro de educação ambiental da Belgo em Juiz de Fora. Nessa 
inauguração, tivemos a honra de participar. Tais centros, que já 
existem em outros estabelecimentos do grupo, têm como missão 
desenvolver a consc1encia ambiental, formando cidadãos 
comprometidos com a preservação dos recursos naturais do planeta. 
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A unidade recém-inaugurada receberá alunos das escolas 

públicas e particulares da região, bem como filhos dos empregados da 
empresa. O centro compõe-se de uma casa com 360m2 e do terreno 
onde se situa, com área de 320.000m2 de puro verde. Encontra-se 
equipado com moderno laboratório, abriga os mais modernos recursos 
didáticos e conta com completa estrutura de apoio funcional. 
Completam-no rica entomoteca, um horto medicinal, a unidade de 
reciclagem e compostagem de lixo e a casa do mel, com 38 colméias 
em plena produção. Em fase de conclusão, a trilha ecológica levará os 
visitantes a um passeio por bem-preservado trecho de mata Atlântica, 
onde poderão observar exemplares da flora e da fauna. 

Assim como os outros centros da Belgo, o de Juiz de Fora pretende 
ser um pólo irradiador de consciência preservacionista, estimulando a 
mudança de comportamento e a tomada de atitudes na busca de 
soluções para os problemas ambientais em nosso Estado e no País. 
Pretende desenvolver um modelo de educação capaz de atingir 
tríplice objetivo: propiciar base de conhecimentos, despertar postura 
crítica e estimular seu público a agir buscando soluções para os 
problemas que afetam o meio ambiente. Para tanto, estabeleceu 
parcerias com as Prefeituras Municipais de Juiz de Fora e Santos 
Dumont, com a Universidade Federal de Juiz de Fora, com a 
Superintendência Regional de Ensino e com as escolas que 
participarão, inicialmente, desse importante projeto. 

Pretende-se desenvolver na Casa da Natureza quatro programas: o 
de educação ambiental, voltado para alunos da 68 série do ensino 
fundamental; o de visitas à unidade; o de treinamento em educação 
ambiental, cujo público alvo é constituído pelos filhos dos empregados 
da siderúrgica; e o de treinamento e capacitação de professores. 

O sucesso da Belgo Juiz de Fora como líder do setor siderúrgico e 
promotora do desenvolvimento econômico e humano da região deve-
se, em primeiro lugar, à qualidade de sua equipe. À frente desse time 
de escol encontra-se, para nosso orgulho, um mineiro de Nova Era 
que, por um quarto de século, vem atuando nos setores de metalurgia, 
produção e vendas no Grupo Belgo-Mineira. Referimo-nos ao 
Engenheiro Cláudio Horta Mendes que se formou em 1975, em 
Engenharia Mecânica, pela Universidade Católica de Minas Gerais. Já 
nos bancos da escola, distinguia-se de seus colegas pela vocação 
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humanística e pelo espírito pioneiro, que são a marca de sua 
personalidade. Pós-graduado em Engenharia Econômica pela 
Fundação Dom Cabral, fez ainda diversos cursos de especialização 
no País e no exterior. 

No Grupo Belga-Mineira, foi responsável pelas áreas de processos e 
metalurgia da Trefilaria de Contagem, foi Gerente de Vendas no Rio 
de Janeiro e em Minas Gerais, Gerente da Unidade de Negócios de 
Produtos para a Construção Civil, Gerente de Vendas de Produtos 
Laminados e Diretor de Administração, Finanças e Vendas da fábrica 
de parafusos para a indústria automobilística. 

A primorosa formação acadêmica e a vasta experiência acumulada 
em vários setores da companhia levaram-no à Diretoria-Geral da 
Belgo de Juiz de Fora em 1995, onde foi o principal responsável pelo 
processo de modernização que a levou às certificações ISO 14.001 e 
BS 8800. 

Desde 1997, ocupa o cargo de Diretor-Presidente da empresa. Sua 
gestão proporcionou maior direcionamento e definição do mercado da 
siderúrgica e resultou em investimentos de peso, com o objetivo de 
melhorar a qualidade dos produtos, aumentar a produtividade e 
reduzir custos. 

Administrador clarividente, adotou políticas voltadas para a proteção 
dos empregados, enfatizando a responsabilidade social da 
organização. Os resultados desse trabalho apareceram sob a forma 
de um relacionamento amistoso e de cooperação entre os 
trabalhadores e a companhia, com benefícios para todos, 
principalmente aqueles já acentuados, para a região da Zona da Mata. 
Graças a essa cultura de preocupação com o elemento humano, a 
Belgo Juiz de Fora tem sido agraciada sucessivas vezes pela 
Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes. 

A orientação dada por Cláudio Horta Mendes à siderúrgica levou-a a 
intensificar a interação com a comunidade, buscando com ela o 
desenvolvimento integral da região da Zona da Mata. 

Administrador competente e tarimbado, Cláudio Horta Mendes 
coloca seus talentos a serviço da coletividade, participando 
ativamente da busca de soluções para os problemas locais. Teve 
atuação destacada na elaboração do Plano Estratégico de Juiz de 
Fora, como coordenador de um grupo de análise e, posteriormente, 
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como membro do Comitê Gestor. 

Em 1996, o Clube de Engenharia de Juiz de Fora concedeu-lhe o 
título de Engenheiro do Ano. A Prefeitura da Manchester mineira o 
agraciou com a comenda Henrique Guilherme Fernando Halfeld, por 
ocasião das comemorações dos 148 anos de emancipação política do 
município, do qual é cidadão honorário por força de lei aprovada pela 
edilidade local no ano de 2000. 

Nesse mesmo ano, Cláudio Horta Mendes foi homenageado pela 
Associação do Meio Ambiente por seu trabalho em prol da causa 
ecológica e, em junho de 2001, durante as comemorações dos 75 
anos do Centro Industrial, foi agraciado com a Comenda do Mérito 
Industrial. 

Pela participação da Belgo Mineira em Juiz de Fora, em programas 
de incentivo à amamentação, recebeu, em outubro de 2001, 
homenagem do Banco de Leite Humano do município. No mesmo 
mês, recebeu a Medalha Santos Dumont em reconhecimento pelos 
muitos benefícios prestados à população sandumonense. 

Atualmente, o ilustre administrador mineiro ocupa a Presidência do 
Comitê Gestor do Projeto Juiz de Fora de Qualidade e Produtividade e 
a Vice-Presidência do Centro Industrial daquela cidade. 

Por todos esses motivos queremos prestar à Belgo Mineira de Juiz 
de Fora e a Cláudio Horta Mendes, em nome da gente mineira, nossa 
homenagem, manifestando à empresa e a seu líder a gratidão de 
nosso povo pelos resultados positivos de uma gestão moderna, 
clarividente, atenta aos valores humanos e às demandas da 
comunidade. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, fiz questão de fazer essa 
homenagem por tudo aquilo que já relatamos e trouxemos ao 
conhecimento dos Srs. Deputados. O Dr. Cláudio Horta, ao assumir a 
Siderúgica Belgo Mineira, em Juiz de Fora, num momento delicado -
havia a possibilidade de fechamento daquela siderúrgica, importante 
para a Zona da Mata e Minas Gerais -, com muita dedicação 
recuperou aquela indústria. Ele tem tido, nessa parceria com a 
comunidade da Zona da Mata, uma atenção toda especial. Parabéns 
ao Dr. Cláudio. Muito obrigado. 

·-Sem revisão de orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
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A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Srs. e Sras. 

Deputadas, imprensa, público das galerias, alguns assuntos me 
trazem à tribuna, nesta tarde. Graças a Deus, a agenda está positiva, 
pois é o resultado do esforço do parlamento mineiro em prol do povo 
de Minas Gerais e da justiça social. O primeiro diz respeito à situação 
dos designados, dos técnicos da área da educação, dos professores e 
dos serviçais, que trabalharam durante tantos anos, mas que estão na 
rua, sem perspectiva. A organização de pais está se reunindo para o 
fornecimento de cestas básicas. Já ocorreram algumas mortes por 
desespero, por depressão. Muitos filhos foram retirados das 
universidades, das escolas. Enfim, o funcionalismo público da 
educação está vivendo um caos social. 

Esta Assembléia fez um esforço e contou com a ação de todos os 
parlamentares que desejam a promoção da justiça no Estado. Os 
trabalhos da Comissão Especial resultaram em dois 
encaminhamentos básicos, ou seja, duas emendas ao projeto do 
Deputado Ermano Batista. Amanhã, o projeto estará em fase final de 
tramitação, sendo analisado pela Comissão de Fiscalização 
Financeira, cujo relator é o Deputado Dilzon Melo. Conforme 
conversas preliminares, o relatório caminha junto com o trabalho da 
Comissão Especial. Assim, na próxima semana, esse projeto deverá 
vir a Plenário, a fim de que este Poder possa dar o seu "sim" aos 
designados, que estão na rua, sem direito a nada, após haverem 
trabalhado e servido à sociedade mineira durante tantos anos. Com 
certeza, o parlamento dará a esses servidores o respeito e a 
dignidade que merecem e que não receberam do Governo do Estado, 
principalmente da Secretaria da Educação. 

Seria, digamos assim, um caminho salomônico, porque existem 
cerca de 130 mil designados. Segundo o edital do concurso, existem 
53 mil vagas. Com certeza, a lista do concurso será seguida. A partir 
daí, o primeiro critério será o da contagem de tempo. Assim, 
estaremos resguardando em torno de 50 a 60 mil profissionais da área 
da educação, que há tantos anos servem ao nosso Estado. Conforme 
a segunda emenda, as verbas pertencentes a muitos funcionários e 
que estão retidas pelo Estado devem ser pagas, em primeiro lugar, 
àqueles que perderam o emprego, pois até agora só aconteceram 
articulações e pedidos políticos. Com o estabelecimento de tais 
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critérios, caminharemos para a consolidação da democracia em 
nosso País. 

No entanto, no decorrer desse processo, foi apresentado um 
substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição no 63, da Deputada 
Maria José Haueisen, do PT, que resistiu durante muito tempo, não 
abrindo os olhos para a situação desses milhares de profissionais da 
área da educação. 

Estamos encaminhando para as delegacias, para as representações 
dos professores esse substitutivo da Deputada Maria José Haueisen, 
que também é funcionária pública, que também é professora, que 
também conhece a realidade dos funcionários. E o seu substitutivo 
melhora a Proposta de Emenda à Constituição no 63. Para nós, é um 
orgulho poder apoiá-la. Solicitamos que a Deputada, a partir desta 
minha fala, entre de direito e de fato, com esse substitutivo, o que virá 
engrandecer o trabalho do parlamento mineiro. 

Quero discutir um segundo assunto, Sr. Presidente, que não foi bem 
colocado pela imprensa, talvez por não se ter um conhecimento 
aprofundado.De acordo com os órgãos de comunicação, a Bancada 
do PSDB estaria atrasando a aprovação, nesta Casa, do projeto 
encaminhado pelo Governo, o qual autoriza a contratação de 
empréstimos com o BIRD, com a finalidade de combate à pobreza 
para o Norte e o Nordeste de Minas Gerais. Não posso aceitar uma 
colocação como essa, até porque esse projeto está na Assembléia 
desde 2001. Se o Governo tivesse um interesse maior, com certeza, 
já o teria feito tramitar em dois turnos aqui, nesta Casa, e o teria 
aprovado. A imprensa, que bem conhece o rolo compressor do 
Governo, sabe que eles não teriam pegado um projeto apresentado 
em 2001 e que só vem à tona agora, faltando 20 dias para 
encaminhá-lo ao Senado. 

Já procurei esclarecer isso em minha região. A emenda do 
Deputado Antônio Carlos Andrada não atrasa o projeto de forma 
alguma. Não há como querer colocar isso como um ponto do não-
acontecimento desse programa, até porque ele já vem tarde. Esse 
programa, na verdade, é uma reedição do Programa de Apoio ao 
Pequeno Produtor Rural - PAPP -, que, no Governo de Eduardo 
Azeredo, foi desenvolvido pela nossa região. 

Estou vendo aqui os Deputados José Braga, Wanderley Ávila e 
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Dimas Rodrigues. Todos eles viram a transformação do Norte, que 
aconteceu em tempo real. Eduardo Azeredo recebeu os recursos e 
implantou-os. A maioria das obras e dos recursos foi implantada nos 
quatro anos do seu Governo, e todos estamos aqui para testemunhar 
isso. 

Já estamos no mês de maio, a cinco meses do processo eleitoral, 
quando o povo de Minas Gerais irá escolher um novo Governador e, 
em conseqüência, as novas diretrizes de governo quanto a esse 
programa. Esse programa conta com o meu total apoio, o apoio da 
Deputada Elbe Brandão, e com o apoio irrestrito - garantido por mim -
da Bancada do PSDB, que, em momento algum, furta-se em estar de 
mãos dadas com Minas Gerais no que diz respeito a políticas públicas 
de desenvolvimento. O que estranho, neste momento, no entanto, é 
que se coloque a culpa no PSDB quanto à lentidão com que tudo 
ocorreu com o PAPP. 

Isso precisa ser mais bem-esclarecido. As pessoas devem saber 
que o Norte de Minas conhece a verdade. O Norte de Minas sabe que 
Eduardo Azeredo pegou a nossa região com 42% das comunidades 
rurais eletrificadas e, ao final do seu Governo, já havia cerca de 83% 
delas eletrificadas, ou seja, dobrou a ampliação e a inclusão social do 
pequeno produtor rural do Norte de Minas. 

Os recursos do PAPP iam direto para as associações comunitárias. 
Houve até a participação de todos os representantes do poder, 
mesmo porque, excetuando o Deputado Luiz Tadeu Leite, todos 
faziam parte da base de apoio do Governo Eduardo Azeredo. Graças 
a Deus, conseguimos, especificamente na área rural, desenvolver um 
trabalho brilhante de inclusão social. Então, não posso aceitar, de 
forma alguma, esta conversa de querer culpar o PSDB neste 
momento. 

Acredito que a emenda do Deputado Antônio Carlos Andrada vem 
com o objetivo de que todos os projetos cheguem a esta Casa, quer 
melhorar, dar algumas garantias a mais e não atrapalhar o 
andamento. Isso não "cola", e de maneira nenhuma podemos aceitar, 
esperando que isso já tivesse ocorrido em 2000, em 1999, no princípio 
de 2001, e não somente na metade de julho. Que fique muito claro 
que não será o PSDB que irá atrapalhar o desenvolvimento do Norte 
de Minas, até porque, na gestão do PSDB no Governo do Estado de 
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Minas Gerais, houve um salto de qualidade fenomenal para nossa 
região, e os números estão aqui para quem quiser ver. 

Quero falar sobre um terceiro assunto, que é importante até para 
justificar minha ausência na reunião de Plenário de ontem, quando o 
Deputado Gil Pereira, de forma muito feliz, encaminhou a homenagem 
de comemoração aos 40 anos da UNIMONTES. Para aqueles que 
não sabem, estou Deputada, como todos nós, mas sou professora da 
UNIMONTES. Minha vida e tudo que sou é a universidade, em que 
sou professora há 17 anos e, considerando os anos da minha 
formação, já tenho 21 anos de UNIMONTES. Com certeza, foi um 
momento brilhante, mas quando ocorria a solenidade, nesta Casa, 
estava em Brasília, garantindo recursos com o Ministro do Turismo, 
Dr. Caio Carvalho, encaminhada pelos Deputados Aécio Neves, 
Fernando Diniz e pelo ex-Governador Eduardo Azeredo, para o 
projeto do Festival do Grande Sertão Veredas, que é da UNI MONTES 
e será realizado nas cidades de Grão-Mogol e em Montes Claros. 
Graças a Deus, meu retorno foi positivo, saímos de lá com a garantia 
da parceria do Ministério, até porque o projeto já está aprovado na Lei 
Rouanet, que é de incentivo à cultura no País. Nos últimos 40 anos, 
principalmente nesta última década, a UNIMONTES tem sido o maior 
instrumento de enfoque da visão do desenvolvimento regional. 

Fica aqui demonstrada a minha alegria pela minha universidade ter 
sido homenageada nesta Casa e por essa homenagem ter sido feita 
pelos Deputados Gil Pereira, Carlos Pimenta, que vêm da 
UNIMONTES; pelos Deputados Luiz Tadeu Leite e Wanderley Ávila, 
cada um de nós que temos um compromisso com essa universidade, 
não chamando o estrelato para cada um de nós, mas que o estrelato 
sejam as causas, neste caso específico a Universidade Estadual de 
Montes Claros, que terá a visita do Deputado Aécio Neves e de 
lideranças da nossa região no dia 25 de maio. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Serei breve, Deputada 
Elbe Brandão. Quero cumprimentar V. Exa. pelo seu pronunciamento, 
feito de forma serena, mas firme e correta, pelo posicionamento da 
Bancada do PSDB, na defesa dos interesses da região do Norte de 
Minas, enfim, por tudo isso, pela correção de todos os itens que V. 
Exa. abordou. 

Gostaria de ter a oportunidade de comunicar ao povo de Minas 
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Gerais que V. Exa. está atenta aos interesses de Minas e do 
funcionalismo público estadual de Minas Gerais, lembrando que hoje 
estamos no dia 8 de maio e o Governo do Estado se deu ao luxo de 
não ter anunciado, ainda, nern mesmo a escala de pagamento dos 
funcionários públicos de Minas Gerais. Esse Governador, que 
assumiu um compromisso com o povo de Minas Gerais e com os 
funcionários, de que pagaria a folha, integralmente, até o 5° dia útil, 
não anunciou nem a escala de pagamento, que é feita em 6 vezes, 
até o dia 8 de maio. Esse não é o Governador que Minas merece, mas 
é o Governador que tem, que traiu o povo de Minas Gerais e os 
funcionários públicos. 

Como último assunto da pauta, Deputado Ivo José, que preside a 
reunião, espero que a Deputada Maria José Haueisen seja vitoriosa 
na melhoria, na ampliação e na ajuda. Apresentei urn substitutivo ao 
Projeto de Lei no 892/2000, de autoria do Deputado Gil Pereira. Em 
1996 ou 1997, se não me engano, o Deputado apresentou um projeto 
proibindo a venda de bebidas alcoólicas e de cigarros nas escolas 
públicas estaduais no decorrer de festividades. A intenção do 
Deputado foi positiva. Entretanto, acabou com todas as atividades 
extra-escolares das escolas públicas. Por quê? Como se faz uma 
festa junina numa escola pública sem o quentão? Em diversos 
momentos, as escolas fazem promoções, a fim de arrecadar dinheiro 
para reformar escolas e para melhorias. Diante dessa situação, o 
Deputado Gil Pereira apresentou o Projeto de Lei Complementar no 
892/2000, modificando a lei de autoria dele próprio, o qual permite que 
as escolas e as comissões de formatura vendessem bebidas 
alcoólicas e cigarros. 

O nosso projeto modifica a posição do Deputado. Não estamos 
favorecendo a venda de bebidas alcoólicas nem incentivando 
menores a consumi-las, porque sabemos que é proibido por lei. Mas, 
quando se vai a quermesse de igreja, a festa de barraquinhas ou a bar 
perto da escola, todos vendem. Temos de conscientizar os jovens das 
conseqüências da limitação e da utilização dessas coisas. 

No meu substitutivo, estou dispondo que todas as atividades 
extraclasses e sociais das escolas estaduais possam ser definidas 
pela diretoria da escola em conjunto com a associação de pais e com 
a representação estudantil. Teríamos a comunidade da escola 
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definindo os critérios e a melhor maneira do transcurso de suas 
atividades. 

Finalizando, solicito a V. Exa. que coloque o Projeto de Lei 
Complementar n° 892/2000 em ordem do dia. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, na condição de Presidente 

da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia desta Casa, 
gostaria de fazer uma avaliação do Sistema Mineiro de Avaliação da 
Educação - SIMAVE -, que foi criado pela Secretaria da Educação 
para implementar o programa de avaliação da educação básica, que 
vamos denominar de PROEB. 

O SIMAVE abrange uma rede de instituições de ensino superior que 
atuam em cooperação com as equipes de coordenação do programa, 
nas sedes das Superintendências Regionais de Ensino. Sua finalidade 
é verificar o grau de aquisição, pelas crianças e pelos jovens, das 
competências cognitivas essenciais a sua inserção social como 
indivíduos e como cidadãos. 

O PROEB, por sua vez, tem por objetivo monitorar o desempenho 
escolar dos alunos das redes públicas e da privada do Estado, com 
vistas a produzir e sistematizar informações que têm como finalidade 
promover as necessárias correções para a melhoria da educação 
oferecida pelo Estado, e tornar esses dados disponíveis para o público 
diretamente interessado, especialmente professores, especialistas de 
educação, diretores de escola, gestores das redes de ensino. Além 
disso, destinam-se as informações também à comunidade escolar e à 
sociedade em geral. 

A avaliação de competências adotadas pelo PROEB, por meio de 
testes, é bem mais ampla que uma avaliação de conhecimentos. 
Compreende a verificação da capacidade de aplicar adequadamente 
os conhecimentos adquiridos para resolver problemas, do nível de 
desenvolvimento das habilidades cognitivas específicas e da 
capacidade de realizar operações mentais em uma dada área do 
conhecimento. 

O PROEB foi aplicado pela primeira vez pela Secretaria da 
Educação em 2000, quando foram avaliados cerca de 550 mil alunos, 
matriculados a partir do 1 o ano do ciclo intermediário do ensino 
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fundamental até a 32 série do ensino médio; a segunda avaliação 
foi realizada em novembro de 2001, quando 500 mil alunos da mesma 
série tiveram aferidos seus conhecimentos em Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências Humanas (História e Geografia), e Ciências da 
Natureza (Ciências, para o ensino fundamental, e Física, Química e 
Biologia, para o ensino médio). Participaram também dos exames 
alunos de 164 municípios, cujas prefeituras firmaram convênios com a 
Secretaria da Educação. 

Os dados obtidos foram agrupados em três categorias de 
desempenho, a saber: crítico, intermediário e suficiente. Os piores 
resultados, amplamente divulgados e comentados pela imprensa 
nacional, referem-se ao desempenho no ensino médio, em que mais 
de ao% dos alunos apresentaram resultados ruins em Fisica, Química 
e Biologia. Por exemplo, em Física, a3% dos estudantes 
apresentaram desempenho considerado crítico nas competências 
avaliadas, a,2% demonstraram desempenho em nível intermediário, e 
a,4% suficiente. 

Portanto, é uma lástima a qualidade do ensino e do aprendizado dos 
nossos alunos na rede pública estadual: em Química, a2,1% dos 
alunos foram considerados em condições criticas, a,a% em condições 
intermediárias e 9,15% com desempenho suficiente; em Biologia, os 
resultados foram ligeiramente melhores, mas com 70,4% de 
desempenho crítico, 13,4% no nível intermediário e 6,35% no nível 
suficiente. 

Em Língua Portuguesa e Matemática, os resultados, embora 
melhores do que em Ciências da Natureza, tampouco são 
animadores: 29,5% no patamar crítico para Língua Portuguesa, e 26% 
para Matemática, contra 26,3% e 7,1% suficiente, respectivamente. 

No Ensino Fundamental, os melhores resultados encontram-se na 
área de Ciências Humanas, como a seguir se demonstra: na a• série, 
45% dos alunos alcançaram o nível suficiente das competências 
avaliadas, embora na 4 2 série 39,2% dos avaliados tenham ficado no 
patamar crítico e apenas 19,6% tenham apresentado desempenho 
suficiente. 

Nos dois níveis de ensino, o desempenho lingüístico do alunado 
revelou-se insuficiente, pois a soma dos percentuais crítico e 
intermediário perfaz 51% nas quatro primeiras séries e 6a% na a•, 
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enquanto na 3a série do ensino médio totaliza 73,6%. 

Portanto, 3/4 dos alunos, nesta matéria importante que é o 
desempenho lingüístico, realmente tiveram desempenho fraco. 

Tem sido entendimento pacífico entre os especialistas que o 
domínio da língua é fundamental para a aquisição de competências 
básicas nas demais áreas do conhecimento. Pode-se afirmar, pois, 
que parte significativa do mau resultado desses alunos nas outras 
disciplinas certamente reflete seu fraco desempenho lingüístico. 

A avaliação não apontou diferenças significativas entre os alunos da 
rede estadual e os da rede municipal, antes mostrou que as 
dificuldades são praticamente as mesmas. O desempenho varia 
também entre alunos da mesma escola: enquanto alguns alcançaram 
níveis considerados muito bons, outros ficaram no nível crítico. 

Também se pode constatar que a má qualidade do ensino não se 
concentra em regiões cuja situação socioeconômica seja desfavorável 
e que a pobreza regional não é fator determinante do baixo 
desempenho escolar, já que muitas escolas das regiões mais ricas do 
Estado apresentaram resultados muito próximos dos obtidos pelas 
áreas mais carentes. 

Pode-se concluir que, no geral, o diagnóstico proporcionado por 
esses resultados foi bastante desfavorável, sobretudo ao ensino 
médio, cuja responsabilidade maior cabe ao Estado. Diante da 
evidência do fracasso da educação pública, a Secretaria da Educação 
começa a propor alterações. E aí, sim, estamos no caminho certo para 
melhorar o nível de ensino no Estado de Minas, considerado um dos 
melhores do País. Mas a avaliação é essa apresentada, considerada 
bastante fraca. Fizemos várias audiências públicas pelo Estado, 
fomos praticamente a todas as cidades-pólos conversando com toda a 
comunidade escolar, para verificar o motivo da fraca avaliação do 
nível de qualidade apresentado pelos alunos mineiros. Em nossa 
peregrinação pelo Estado, colhemos informações importantes que 
podem subsidiar ou explicar o mau desempenho da nossa escola 
pública. 

Foram levantadas e discutidas as causas que determinam aos 
professores dificuldades para manter um ensino de melhor qualidade. 
A primeira delas: a falta de treinamento dos professores, seja para a 
adoção de novos processos, seja para a introdução de novos 
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conteúdos, tais como informática, seja para lidar com alunos 
portadores de necessidades especiais, físicas, psicológicas ou 
mentais, uma vez que se pretende incluí-los em classes 
heterogêneas. Portanto, o Estado tem de considerar cada aluno 
dentro da sua capacidade de acompanhar os restantes. E isso tem 
sido feito em algumas escolas, em algumas regiões, mas, de maneira 
geral, a atenção aç aluno especial tem sido deficiente. 

O segundo aspecto é a impossibilidade de os professores fazerem, 
por conta própria, cursos de atualização e aperfeiçoamento, uma vez 
que seus exíguos salários deles exige, muitas vezes, três turnos de 
trabalho. E não é incomum encontrarmos professores trabalhando nas 
partes da rnanhã, tarde e noite, para defender um salário que lhes dê 
condições de sobrevivência digna. 

O terceiro aspecto são as turmas numerosas, a aglomeração de 
alunos nas salas, com 45 a 50 alunos. Há, também, a falta da figura 
do professor recuperador de alunos com dificuldade de aprendizagem, 
pela impossibilidade de, ao mesmo tempo, o professor avançar com a 
turma e prestar atendimento individualizado ao aluno; falta de 
psicopedagogos atuando diretamente em cada escola; falta de 
segurança nas escolas. Esse é um item importante. Realizaremos 
uma audiência pública com toda a comunidade escolar para discutir 
esse assunto que desafia o poder público, desafia a própria 
comunidade escolar; é, portanto, fator significativo no fraco 
desempenho apresentado por nossos alunos. 

Outro item: a progressão continuada que retira do professor a 
possibilidade de reter o aluno cujo desempenho seja insuficiente. 
Parece que o Brasil está preocupado apenas com os índices. Os 
índices escolares do País se encontram entre os piores da América do 
Sul. Jamais podemos nos comparar com a América do Norte ou a 
Europa. O Brasil deseja colocar todo o mundo na escola, amontoando 
estudantes, sem se preocupar com a qualidade do ensino. É 
importantíssimo o aluno ir à escola, mas também é importante que o 
poder público se preocupe com a qualidade do ensino, para que 
possamos ter cidadãos reflexivos, que resolvam problemas, e não 
cidadãos que apenas aprenderam a decorar para passar o ano e obter 
um diploma, sem nenhuma compreensão da vida. 

No tocante às críticas à progressão continuada, colhemos muitos 
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depoimentos em audiências públicas, tendo os professores 
testemunhado que, muitas vezes, recebem alunos para o último ano 
do ensino fundamental - ou seja, a 8" série - que praticamente não 
sabem ler. Alguns professores chegaram a afirmar que se finge 
ensinar e se finge aprender, especialmente quando até a família tem 
autonomia para dizer se o aluno deve ou não ser retido. 

Foi esclarecido que progressão continuada não deve ser entendida 
como aprovação aútomática, ou seja, o aluno é apenas 
aparentemente aprovado, porque, no ano seguinte, repetirá conteúdos 
que não tenha adquirido. No entanto, apesar do forte argumento de 
que, com a desaprovação, o aluno adquire problemas de auto-estima, 
há, muitas vezes, um efeito perverso, ou seja, sem o medo da 
reprovação o aluno não se esforça, ficando complicada, também, a 
questão da disciplina. 

Na audiência realizada em Viçosa, um dos presentes formalizou 
sugestão quanto à progressão continuada. Ressaltando que da forma 
como vem sendo aplicada nas escolas não há como garantir a 
qualidade do ensino público, a sugestão aponta para a necessidade 
de se encontrar nova estrutura para a organização escolar, na qual 
seja prevista atuação de um grupo de professores fora do espaço da 
sala de aula para acompanhar os estudantes durante todas as etapas 
do ciclo. 

Outra sugestão foi a de realizar avaliações periódicas de alunos e 
professores, de forma a trazer para os alunos o retorno da reprovação 
- quando os conhecimentos fossem realmente insuficientes - e para os 
professores a possibilidade de ver os seus esforços reconhecidos e 
apontadas suas deficiências, levando-os a se aprimorar. 

Na audiência de Uberlândia, foram apresentadas sugestões quanto 
à reformulação da progressão continuada, propondo-se a extinção dos 
ciclos para o ensino fundamental, a volta aos 180 dias letivos de aula, 
com o aumento de carga horária diária, com acréscimo do 6° horário; 
principalmente, foi solicitada a redução do número de alunos em sala 
de aula. 

Sr. Presidente, termino o meu pronunciamento deixando a 
preocupação, não apenas do Governo e da comunidade escolar, mas 
de toda a sociedade, de que a cruzada pela qualidade do ensino se 
faça sob pena de o Brasil continuar marchando lentamente, bem atrás 
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das sociedades desenvolvidas e das nações que já aprenderam 
como fazer ensino de qualidade. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente • Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves. 
O Deputado Marcelo Gonçalves · Sr. Presidente, Srs. e Sras. 

Deputadas, imprensa, público das galerias, peço à assessoria que 
coloque o filme da visita da Comissão de Direitos Humanos à cadeia 
de Araçuaí. Mostraremos à sociedade mineira o que vimos em 
Araçuaí. Nesse filme, podemos ver o forro da cadeia, um casarão 
antigo. São apenas quatro celas, e, para tomar sol, os presos 
precisam ficar nas janelas, pois não há pátio. 

Aqui, podemos ver o estado da cadeia, do casarão. 
Mais uma vez, mostramos como se toma sol lá, porque só existe 

essa janela. 
Agora, mostramos a cadeia, cuja construção iniciou-se há algum 

tempo. Construiu-se metade do projeto, e a obra está parada há três 
anos. É um desperdício de dinheiro público. Construíram quase a 
metade e pararam. 

Nós, membros da Comissão de Direitos Humanos, estivemos com 
os Secretários da Segurança Pública e da Justiça, e, realmente, ficou 
comprovado que a responsabilidade da construção dessa cadeia é da 
primeira Pasta. Assim, fizemos um apelo ao Secretário Márcio 
Domingues para que olhasse essa situação com carinho. 

A construção de cadeias não é o ideal para nosso Estado. Ali temos 
seis celas, e, simplesmente, não há projeto de oficina ou de área para 
plantio de verduras, ou seja, os detentos ficarão apenas presos. 
Sabemos que isso só piora a situação deles; mesmo assim, fizemos 
um apelo ao Secretário da Segurança Pública, que, certamente, 
estará sensível à necessidade de terminar aquela construção, pois 
Araçuaí é uma comarca e recebe presos de todas as regiões. Aquilo 
não é cadeia, mas um casarão. Fizeram quatro celas, pois eram 
quatro quartos, e, a todo o momento, do forro, caem baratas e 
escorpiões. Queria deixar bem clara a situação para toda a sociedade. 
Tenho a certeza do atendimento aos pedidos da Comissão de Direitos 
Humanos com relação ao término da cadeia de Araçuaí. 

Senhoras e senhores, gostaria de tratar de outro assunto, que vem 
sendo muito destacado pela imprensa no dia-a-dia dos 853 municípios 
de Minas Gerais: a violência e as drogas. Já estivemos nesta luta, 
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como Presidente da CPI do Narcotráfico, e constatamos agora o 
que já mostramos há mais de um ano: a cada 1 O minutos, morre uma 
pessoa por causa do narcotráfico em nosso Estado. Essa é uma 
questão gravíssima, e temos a obrigação de empenhar todo o esforço 
possível no sentido da força-tarefa, da unificação das polícias e de 
mais respeito à sociedade. 

Apenas falar e discursar, sem fazer nada, não é suficiente. O 
interesse maior é da comunidade de Minas Gerais, e não apenas de 
um setor de uma Secretaria, quer seja da Segurança Pública, quer 
seja da Justiça. Setenta a oitenta por cento dos usuários de drogas 
iniciam sua vida de dependência com a idade de 1 O a 15 anos, ou 
seja, na escola. Assim sendo, o trabalho mais importante deveria vir 
de uma parceria com a Secretaria da Educação, para a prevenção das 
drogas nas escolas. Já existe uma audiência marcada com o 
Secretário, e poderíamos, junto com todas as Diretoras municipais e 
estaduais, elaborar um programa de prevenção, mostrando a 
realidade das drogas. 

Hoje, temos exemplo na televisão, por meio de novela, que mostra o 
que acontece com o drogado e o viciado. Meninos com a idade de 1 O 
a 15 anos, que ainda não trabalham e não têm recursos para comprar 
a droga, precisam roubar a própria família e os amigos. E cada vez 
afundam mais, porque as pessoas de bem e as famílias não desejam 
que os filhos tenham a companhia de viciados. E o viciado, quanto 
mais precisa de ajuda, mais as pessoas se afastam, restando-lhe o 
único caminho da droga e do vício. Como médico, não tenho a menor 
dúvida de que a droga é o maior câncer do País. Enquanto houver 
usuários, haverá traficantes. 

Nós, Deputados, médicos, pessoas, sociedade e poder público, 
temos de trabalhar na prevenção, contando às crianças a realidade, 
sem omitir nada com relação às drogas. Sempre há preconceito no 
que diz respeito a essa questão. Creio que o Governador e o seu 
secretariado estão empenhados nessa luta, que é também da 
sociedade mineira. É muito fácil culpar o Governo Federal, o Estado e 
os municípios e não participar. 

Não adianta construirmos cadeias que não tenham oficinas 
profissionalizantes, onde os presos possam se recuperar para retornar 
à sociedade, como acontece na APAC de ltaúna. Na cadeia de 
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Araçuaí, há apenas seis celas para os detentos, que ficam ociosos, 
sem praticar nem construir nada, sem responsabilidade, vivendo o dia-
a-dia. Tentarão fugir e traficar drogas na cadeia. 

Infelizmente, essa é a vida em nossas penitenciárias. Alguns 
defendem que têm de ser construídas penitenciárias bem maiores. 
Isso piora a situação, porque a pessoa que entra ali não se recupera e 
sai muito pior. Não apenas como médico e como Deputado, tenho a 
convicção de que não adianta prender os viciados, pois são doentes. 
Logo que entram em uma cadeia dessas, já se sentem revoltados e, 
como acontece tanta ruindade naquele meio, saem muito piores. 
Temos de encaminhar os viciados a uma instituição, para tratar da sua 
doença, para que essa situação não perdure em nosso País. 

Não há nenhum grande traficante preso. O Fernandinho Beira-Mar 
entregou-se para não morrer na Colômbia, pois estava sendo 
perseguido nesse país. Esse caso é particular. Hoje, o Estado do Rio 
de Janeiro não o quer, e desejam transferi-lo para Minas Gerais. Foi 
solto em Minas Gerais o maior traficante da conexão Minas Gerais-
Rondônia, o Paulo Giovani, que não ficou preso nem por dois meses 
neste Estado, por ser um grande traficante. 

Estamos vendo os exemplos nas penitenciárias. Todos os dias, as 
manchetes dos jornais publicam facilitação de fugas, com traficantes 
soltos por propina paga a alguém. Construir cadeia nesse modelo que 
existe hoje não compensa. É desperdício de dinheiro público. 
Deveríamos construir cadeias com oficinas profissionalizantes, 
porque, assim, poderíamos melhorar as condições de vida do cidadão 
que é preso, mas pode se recuperar e voltar para a sociedade. A partir 
do momento em que fica ocioso nessas cadeias, volta muito pior para 
a sociedade. Na primeira esquina, já começa a roubar outra vez, 
porque não tem estudo e não aprendeu nada de bom na cadeia. A 
única coisa que aprendeu foi a lição do crime, da corrupção. Essa é a 
vida dos detentos hoje. 

Sou inteiramente favorável a penas severas para traficantes e 
seqüestradores. O que falta em nosso País é que essas penas sejam 
cumpridas. Infelizmente, vemos na imprensa casos de pessoas que 
matam e ficam livres. Um cidadão que matou a sangue-frio cumpriu 
apenas nove anos de pena e hoje está cursando faculdade, 
tranqüilamente, como se nada tivesse acontecido na sua vida. Esta é 
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uma questão para reflexão não só para o Estado, mas também 
para o País e a sociedade. tonfio no Poder Legislativo, porque 
podemos fazer leis para serem cumpridas e fiscalizadas. Se não 
acreditasse neste Poder, não estaria aqui. 

Quero falar, ainda, sobre a quebra de imunidade parlamentar, 
afirmando que, de antemão sou inteiramente a favor. Vamos ter uma 
reunião hoje, às 16 horas, e o meu relatório já está pronto. Não quero 
mais ser citado nos jornais porque o Deputado Marcelo tem um 
processo. Pena que esses jornais não tenham a hombridade de dizer 
em que processo o Deputado está envolvido. Foi um acidente de 
carro, ocorrido em 5/5/94, quando nem era Deputado, mas alguns 
jornais insistem em fazer esse tipo de publicação, quase toda semana, 
denegrindo a imagem de um pai de família, de um médico. Falam que 
o Deputado tem um processo, mas não falam por quê. Se outros 
Deputados são processados por outros motivos, falem o porquê 
também. É por isso que quero acabar, de uma vez por todas, com a 
imunidade parlamentar, para acabar com esse tormento que me 
acompanha. Todos somos seres humanos e, se cometemos um 
crime, temos de pagar. Tenho a consciência tranqüila, porque não 
cometi crime. Quero a quebra da minha imunidade parlamentar. Vou 
fazer um ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça, para que acelere 
o meu processo, que se encontra em ltaúna, onde ocorreu o acidente. 
Infelizmente, a imprensa quer sempre nos castigar - para fazer 
sensacionalismo -, e coloca a lista dos processados, sem dizer o 
porquê. Muito obrigado. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Esgotada a hora destinada a 

esta parte, a Presidência passa à 2" Parte da reunião, com a 1" Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e 
de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

apresentada nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação, 
na 92" Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 1.815/2001, do 
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Deputado Fábio A velar, 1.887/2001, do Deputado Amilcar Martins, 
2.023/2002, do Deputado Márcio Kangussu, 2.036/2002, do Deputado 
João Leite, 2.040/2002, do Deputado Rêmolo Aloise, 2.041/2002, do 
Deputado Cristiano Canêdo, 2.044/2002, do Deputado Edson 
Rezende, 2.046/2002, do Deputado lvair Nogueira, 2.047/2002, da 
Deputada Maria José Haueisen, 2.051/2002, do Deputado Durval 
Ângelo, 2.052/2002, do Deputado Eduardo Brandão, 2.054/2002, do 
Deputado José Henrique, 2.075, 2.076 e 2.077/2002, do Deputado 
Antônio Andrade, e 2.086/2002, do Deputado Geraldo Rezende 
(Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini em 

que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 
2.003/2002. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da CPI da Mineração Morro Velho 

solicitando a prorrogação do prazo de seu funcionamento por mais 20 
dias. Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
aproveito esta oportunidade, amigos e companheiros parlamentares, 
para dizer que sou candidato à reeleição a Deputado Estadual, apesar 
de alguns adversários plantarem na imprensa informações contrárias. 
Continuo candidato a Deputado Estadual pelo PSB, apoiando o 
candidato que o PSB lançar para o Governo do Estado e a 
Presidência da República. Vamos ganhar para Presidente e 
Governador do Estado. 

Fico honrado com a lembrança de meu nome para o Governo de 
Minas. Quem não gostaria de ser lançado candidato a Governador por 
qualquer partido para governar o segundo Estado da Federação, 
Minas Gerais? Senti-me muito honrado, mas sou candidato à 
reeleição com muito entusiasmo, diferentemente do que meus 
adversários estão plantando na imprensa. Toda essa campanha 
parece ser de baixo nível, porque as covardias começam a aparecer. 
Minha posição é muito clara, e estou explicitando-a. 

Requerimento do Deputado Eduardo Hermeto: (-Lê:) 
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"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, a CPI da 

Mineração Morro Velho, que se refere às condições de trabalho nas 
minas, aos acordos individuais e coletivos de trabalho, a valores e 
forma de pagamento das indenizações aos portadores de silicose e ao 
grau de dano social causado pela doença na região, atendendo 
requerimento aprovado na reunião de 7/5/2002, nos termos 
regimentais, requer a V. Exa. seja prorrogado por 20 dias o prazo de 
funcionamento desta CPI". 

O nosso encaminhamento é, quando esse requerimento puder ser 
votado, que seja aprovado. Todo requerimento apresentado merece 
ser pelo menos apreciado por este Plenário, o que não está 
ocorrendo. 

Estamos aproveitando esta fase que vai até às 16h30min, espaço 
destinado regimentalmente à apreciação de requerimentos, para 
informar que os nossos requerimentos estão sob três condições: 
temos requerimentos aprovados pelo Plenário, há dois anos, mas que 
não foram encaminhados aos órgãos competentes. Como 
cumpriremos o nosso papel constitucional se os nossos requerimentos 
já nem entram na pauta? Como podemos exercer a nossa função 
constitucional de fiscalizar se os nossos requerimentos nem vão para 
a pauta, a fim de ser apreciados? Quando vão para a pauta, apesar 
de aprovados, não são encaminhados. Quando são encaminhados, 
não recebemos resposta. Então, não têm sentido. Para que votaremos 
requerimentos se o Poder Legislativo não recebe a resposta de que 
precisa? 

Somos favoráveis a esse requerimento, mas também aos outros dez 
requerimentos de nossa autoria que não entraram na pauta. Somos 
favoráveis aos requerimentos aprovados que não obtiveram resposta, 
aos que foram aprovados, mas que não foram encaminhados. O ideal 
seria que fossem aprovados, que fossem encaminhados e que 
obtivéssemos as respostas. 

É lamentável que estejamos obstruindo a votação de requerimentos. 
Queremos que a Presidência desta Casa encontre forma de os 
requerimentos aprovados atingirem o fim para o qual foram 
apresentados. Existem requerimentos para convocar autoridades e 
solicitar informações. São instrumentos necessários ao bom exercício 
do mandato parlamentar. Por exemplo, para que essa CPI existisse foi 
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necessano um requerimento. Também será preciso um 
requerimento para que os seus trabalhos sejam prorrogados. Se não 
valorizarmos os requerimentos, não valorizaremos a nossa 
competência fiscalizadora e investigativa. Enfraqueceremos, portanto, 
o Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, não quero me alongar. Como V. Exa. pode perceber, 
não existe quórum para a votação. No entanto, vamos aguardar que a 
própria votação demonstre o quórum existente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento no 3.065/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
em que solicita ao Presidente do IPSEMG, para que informe esta 
Casa sobre a possibilidade de restituir o excedente da reserva técnica 
do fundo de pensão dos servidores da autarquia. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. A Presidência vai renovar a votação 
do Substitutivo no 1 . Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, o Requerimento no 3.065/2001 na 
forma do Substitutico no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 3.078/2002, da Deputada Elbe Brandão, solicitando 
ao Poder Executivo, para que se manifeste sobre as receitas previstas 
no Projeto de Lei no 1.796/2001, convertido na lei orçamentária, 
referentes à compensação previdenciária com a União e ao 
ressarcimento ao DER-MG, tendo em vista que seus valores não são 
reconhecidos pelo Governo Federal como crédito a favor de nosso 
Estado. 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 3.097/2002, da Comissão de Educação, em que 
solicita à Procuradoria-Geral do Estado o envio a esta Casa do 
parecer referente às novas normas de aposentadoria do magistério, 
contidas nos arts. 41 e 42 da Constituição Federal, em face da 
Emenda à Constituição no 20/98. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento com a Emenda no 1, que apresenta. Em 
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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 n° 3.097/2002 com a Emenda no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 3.149/2002, da Comissão de Assuntos Municipais, 
solicitando ao Secretário da Casa Civil, o envio a esta Casa da 
relação das verbas liberadas, a qualquer título, pelas secretarias e 
pelos demais órgãos estaduais para o Município de Antônio Carlos, no 
período de janeiro a dezembro de 2001. 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 Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, o 
Requerimento n° 3.149/2002 com a Emenda n° 1. Oficie-se. 

Requerimento no 3.219/2002, do Deputado Hely Tarqüínio, em que 
solicita ao Secretário de Administração informações sobre as normas 
e prioridades para o pagamento das verbas retidas aos servidores 
públicos estaduais; a dotação orçamentária destinada para tal 
finalidade; o valor liberado nesse exercício e o saldo remanescente de 
obrigações a quitar. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento com as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. Em votação, 
o requerimento, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, 
as Emendas nos 1 e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento n° 3.219/2002 com as Emendas n°s 1 e 2. Oficie-se. 

Requerimento no 3.240/2002, da Comissão de Meio Ambiente, 
solicitando ao Presidente da CEMIG informações sobre os programas 
de desenvolvimento de fontes alternativas de energia e de incremento 
à eficiência energética, nos quais a CEMIG aplicou 1% de sua receita 
operacional líquida nos anos de 1998 a 2001. 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 Antônio Carlos Andrada, 
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solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos 
termos do § 1°, transferi-la ao Deputado Amilcar Martins. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 
minutos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, V. 

Exa. é testemunha, assim como todos os Deputados, Deputadas e 
funcionários da Assembléia Legislativa, e os anais desta Casa o 
registram de maneira inequívoca, que, ao longo de quase quatro anos 
de mandato, tenho desta tribuna denunciado o esvaziamento 
econômico de Minas Gerais, fruto da irresponsabilidade e da 
incompetência de um Governador que não cumpre seus 
compromissos com o povo de Minas Gerais. 

Vejo hoje, para minha grata surpresa, no jornal "Diário do Comércio", 
à pág. 3, uma matéria assinada pelo jornalista Paulo Henrique Lobato, 
intitulada "Governo Itamar atrasou a economia mineira", a qual 
reproduz, numa análise correta, serena e equilibrada, feita com 
grande competência e seriedade - repito -, pelo jornalista Paulo 
Henrique Lobato, do "Diário do Comércio", as razões·e os dados que 
me parecem definitivos e que demonstram, mais uma vez, para o 
povo de Minas Gerais, o atraso da economia mineira, como resultado 
de um Governador atrasado, irresponsável e que não honra seus 
compromissos feitos com os mineiros. De maneira resumida, essa 
matéria do "Diário do Comércio" de hoje afirma, por um lado, que o 
Governador Itamar Franco, ao longo dos anos de 1999, 2000 e 2001 
e, ainda, até abril deste ano de 2002, por intermédio do Instituto de 
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI - conseguiu atrair 
para Minas Gerais apenas US$1.000.000.000,00, como investimentos 
industriais. Repito: em 1999, 2000, 2001 e no primeiro semestre de 
2002, o Governo Itamar Franco atraiu apenas US$1 .000.000.000,00, 
como investimentos industriais em Minas Gerais. Esse número mostra 
a sua pequenez, quando comparamos com os investimentos atraídos 
ao longo dos quatro anos de administração do Governador Eduardo 
Azeredo. Essa mesma matéria, assinada pelo jornalista Paulo 
Henrique Lobato, demonstra que, no Governo de Eduardo Azeredo, 
por intermédio do INDI, foram atraídos US$5.836.000.000,00, como 
investimentos industriais para Minas Gerais, ou seja, praticamente 
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seis vezes mais. E repito, meus amigos de Minas Gerais, meus 
colegas Deputados: o Governo Itamar Franco atraiu, por intermédio do 
INDI, R$1.000.000.000,00 para investimentos industriais no Estado, e 
o Governo Eduardo Azeredo atraiu R$5.836.000.000,00, praticamente 
seis vezes mais que esse malfadado Governo Itamar Franco. 

Se isso não bastasse, o jornalista Paulo Henrique Lobato continua 
sua matéria mostrando que, independentemente da ação de atração 
de investimentos do Governo do Estado, no período Itamar Franco, 
1999, 2000 e 2001, foram feitos investimentos industriais no Estado 
de Minas Gerais da ordem de R$3.500.000.000,00. 

Repito, independentemente de atração de investimentos feitos pelo 
Governo, foram feitos investimentos em Minas Gerais da ordem de 
R$3.500.000.000,00. Comparando-se com os quatros anos do 
Governo Eduardo Azeredo, foram feitos R$16.100.000.000,00 de 
investimentos. Ora, a comparação é muito simples, não é preciso ser 
especialista, Secretário da Fazenda nem Secretário da Indústria e 
Comércio, os números falam por si mesmos. No Governo Itamar 
Franco, foram feitos R$3.500.000.000,00 de investimentos na 
indústria em Minas Gerais; no Governo Eduardo Azeredo foram feitos 
investimentos de R$16.1 00.000.000,00, mais de quatro vezes a mais 
que os investimentos feitos no Governo Itamar Franco. A eloqüência 
desses números cala qualquer argumento. 

Quantas vezes estive nesta mesma tribuna denunciando esses 
fatos! Lembro-me de que a primeira vez em que estive nesta tribuna 
foi em março de 1999. Depois, ao longo destes anos, aqui voltei para 
chamar a atenção dos mineiros para a omissão, para a falta de 
compromisso, para o descaso do Governo Itamar Franco para com os 
mineiros. 

O Governo Itamar Franco não atraiu investimento para o Estado, 
deixou de oferecer empregos para a juventude de Minas Gerais e 
renda deixou de ser gerada e criada para os mineiros, sobretudo para 
os jovens pobres do interior de Minas e de todo o Estado. Vou repetir 
textualmente algumas das palavras do artigo do jornalista Paulo 
Henrique Lobato. Começa dizendo: "A miopia da política industrial do 
Governador Itamar Franco, do PMDB, cuja gestão se preocupou muito 
mais com a atuação do Fisco sobre o contribuinte e com a alta 
exclusão da guerra fiscal travada entre as unidades federadas do que 
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com o desenvolvimento do parque fabril mineiro e a conseqüente 
geração de emprego, continua afugentando a instalação de grandes 
empresas no território mineiro. O resultado prático dessa realidade 
pode ser verificado pelo fraco desempenho do Instituto de 
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, que, entre janeiro de 
1999 e janeiro último, atraiu apenas R$1.000.000.000,00 em 
investimentos. Esse volume chega a ser medíocre quando comparado 
aos R$5.836.000.000,00 obtidos pelo órgão durante a administração 
do ex-Governador Eduardo Azeredo, do PSDB, mostrando um recuo 
da ordem de 82,76%. Na prática, toda a administração Itamar Franco 
não foi capaz de superar um ano sequer do seu antecessor''. E vai por 
aí afora. 

Quais são as razões? É preciso refletir por que isso está ocorrendo 
em Minas Gerais. São duas razões básicas. Primeiro, a incompetência 
na formulação de políticas públicas, que teve início com aquela 
declaração de moratória, de não-pagamento da dívida do Estado, feita 
nos primeiros meses de governo. Em virtude disso, os investimentos 
de Minas se afastaram. Empresas que estavam aqui instaladas 
saíram para outros Estados. Várias empresas que viriam para Minas 
deixaram de vir. A declaração de moratória, uma falsa moratória, 
apenas para inglês ver, teve efeito gravíssimo na economia de Minas 
Gerais. 

Mas a principal razão, o principal motivo do fracasso na atração de 
investimentos para Minas, do fracasso do desenvolvimento industrial, 
é a omissão, a falta de compromisso do Governador Itamar Franco 
que não assumiu o Governo porque estava preocupado apenas em 
tocar seu projeto, seu delírio, seu devaneio de se tornar Presidente da 
República. Só pensou nisso, só cuidou disso. Abandonou o Governo 
do Estado, não cuidou de nada; com isso, evidentemente toda a sua 
administração ficou comprometida. 

Ainda recentemente houve uma demonstração clara disso. O 
Governador disse que não seria candidato à Presidência da República 
e que dedicaria os últimos meses da sua administração a cuidar dos 
assuntos de Minas, mas que primeiro tiraria férias. Férias de quê se 
não estava trabalhando? Tirou férias, foi visto passeando nos 
"shoppings" do Rio, em Foz do Iguaçu, no Paraguai, namorando, 
enquanto em Minas Gerais a situação que se via é esta: a de fracasso 
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da política industrial. Depois das férias, se não bastasse, o 
Governador passou a última semana inteira fora, novamente no Rio 
de Janeiro. Estava cuidando dos interesses de Minas? Certamente 
que não. Não nos interessa o que estava fazendo, mas não estava 
cuidando dos interesses de Minas Gerais. 

É por isso que os dados que temos apresentado ao povo são dessa 
ordem. Enquanto o Governo Eduardo Azeredo atraiu 
R$45.836.000.000,00 para investimentos industriais em Minas, o 
Governo Itamar Franco atraiu R$1.000.000.000,00. Enquanto durante 
o Governo Eduardo Azeredo foram feitos investimentos da ordem de 
R$16.100.000.000,00, no Governo Itamar Franco foram feitos 
R$3.500.000.000,00. Essa é a realidade com a qual somos obrigados 
a conviver por causa da omissão, da incompetência, da 
irresponsabilidade e da falta de compromisso deste Governador, que, 
em nenhum momento assumiu suas responsabilidades com o 
Governo e com o povo. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Amilcar Martins, 
sabemos, V. Exa. sabe muito bem disso e todos que nos 
acompanham que o resultado é fruto do trabalho. O Governador 
Itamar Franco não tem aptidão para o trabalho. Não tem vontade, não 
tem interesse, e aí o descaso. Só para dar um número, o Rio de 
Janeiro, quando Garotinho assumiu, tinha 187 mil empresas. Em 4 de 
abril, deixou 307 mil empresas em funcionamento no Estado. Quando 
o Governador Itamar Franco assumiu, existiam 307 mil empresas em 
Minas Gerais, e vai deixar 302 mil empresas. Enquanto, no Rio de 
Janeiro, cresceu quase 100% o número de empresas e de 
investimento, Minas teve um decréscimo. Esses números vêm 
confirmar os que temos na Assembléia Legislativa. 

O povo não vai se deixar enganar por essa propaganda mentirosa. 
Está usando a propaganda de outros Governos para fazer parecer 
que é dele. Tenho até dito que, se houve alguma obra no seu 
município, acredite que fez, mas, nos outros, não fez. Obrigado. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Cumprimento-o 
pela importância de seu pronunciamento, esclarecendo o povo mineiro 
sobre o desgoverno que temos com Itamar Franco à frente do Palácio 
da Liberdade. É um Governo que só vai bem na propaganda oficial. 
Diz-se que aqui se constrói o País, mas, na realidade, está-se 
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destruindo o Estado, como V. Exa. muito bem demonstrou. 

O Deputado Amilcar Martins• - Sr. Presidente, cumprimento o 
jornalista Paulo Henrique Lobato pela clareza, exatidão e correção de 
seu artigo. É um texto analítico que mostra, não deixa dúvidas para o 
povo mineiro sobre o que está acontecendo, o que este Governador 
irresponsável está fazendo com nosso Estado. Não atrai 
investimentos porque não cuida da administração. Não tem 
compromisso com o povo. 

Este mesmo assunto, que tantas vezes trouxe à tribuna, já foi 
levantado por vários outros jornais. Basta lembrar que o editorial do 
jornal "Estado de Minas" de 16/2/2001 já alertava para o futuro do 
Estado, dizendo que, nos últimos anos, "praticamente nenhum 
investimento de peso foi anunciado em Minas Gerais, havendo baixo 
índice de confiança empresarial no cenário econômico". Isso tudo é 
resultado da hostilidade deste Governo para com o capital privado. 
Minas Gerais perdeu posição em relação a Estados de menor 
importância econômica, como o Paraná e o Espírito Santo. E isso 
aconteceu devido à irresponsabilidade de Itamar Franco. "O mais 
grave é o fato de Minas estar perdendo espaço justamente em um 
momento de recuperação econômica, em que os investimentos estão 
crescendo". Como disse o Deputado Miguel Martini, enquanto os 
outros Estados avançam, aumentam seus investimentos, a geração 
de emprego e renda, Minas Gerais anda para trás, cresce como rabo 
de cavalo, devido à incompetência de um Governador preguiçoso. 
Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
2" Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1" Fase, a 
Presidência passa à 2" Fase da Ordem do Dia, com a votação da 
matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 

reunião o veto à Proposição de Lei Complementar no 70; o Projeto de 
Resolução no 2.083/2002 e os Projetos de Lei n°s 799/2000, 552/1999 
e 1 .598/2001, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, 
pela manhã, bem como o Projeto de Resolução no 2.024/2002 e o 
Projeto de Lei Complementar no 37/2001, que receberam emendas na 
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referida reunião e foram devolvidos, respectivamente, à Mesa e à 
Comissão de Administração Pública. Fez retirar, ainda, o Projeto de 
Lei no 1 .926/2001, por falta de pressupostos processuais para sua 
apreciação. 

Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento 

Rodrigues, solicitando a inversão da pauta da reunião de modo que o 
Projeto de Lei n° 1.439/2001 seja apreciado em segundo lugar. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita a inversão da pauta da 
reunião de modo que o Projeto de Lei no 498/99 seja apreciado em 
terceiro lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira- Sr. Presidente, estamos com 

número reduzido de Deputados em Plenário, motivo pelo qual solicito 
a V. Exa. que proceda à chamada para recomposição de quórum. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente- Responderam à chamada 14 Deputados. Não há 

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

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados. Não há 

quórum para a votação. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4° do art. 249 do 
Regimento Interno, vai suspender a reunião por 15 minutos. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

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

verifica, de plano, que há quórum para a votação. 
Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1 .689/2001, do Deputado 
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Dalmo Ribeiro Silva, que altera dispositivos da Lei n° 13.961, de 
27/7/2001, que dispõe sobre a reorganização da Secretaria da 
Educação e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda no 1, que 
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira opinam por sua aprovação com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 1.689/2001 com a 
Emenda no 1. À Comissão de Administração Pública. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1 .439/2001, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre o Código de Ética e 
Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 37, que apresenta. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, 
as Emendas nos 1 a 37. Os Deputados que as aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, 
em 2° turno, o Projeto de Lei no 1 .439/2001 na forma do vencido em 1 o 
turno com as Emendas n°s 1 a 37. À Comissão de Redação. 

Votação, em 2° turnó, do Projeto de Lei no 498/99, da Comissão de 
Política Agropecuária, que dispõe sobre as políticas florestal, de 
proteção à biodiversidade e do uso alternativo do solo no Estado. A 
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1° turno com as Emendas nos 1 a 18, que 
apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação 
do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta, e pela 
rejeição das Emendas n°s 2, 4 a 6, 12 e 14 a 16, ficando prejudicadas 
as Emendas n°s 1, 3, 7 a 11, 13, 17 e 19. No decorrer da discussão, 
foi apresentada ao projeto uma emenda de autoria do Deputado 
Antônio Júlio, que recebeu o no 19. Nos termos do § 4° do art. 189 do 
Regimento Interno, a emenda será submetida a votação, 
independentemente de parecer. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado João Batista de Oliveira em que solicita a votação em bloco 
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das Emendas n°s 2, 4 a 6, 12 e 14 a 16 ao Projeto de Lei n° 
498/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, o 
Substitutivo no 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a 
aprovação do Substitutivo no 1, ficam prejudicadas as Emendas n°S 1, 
3, 7 a 11, 13, 17 e 18. Em votação, as Emendas nos 2, 4 a 6, 12 e 14 
a 16. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda no 19. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei no 498/99 na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1 o turno, 
com a Emenda n° 19. 

Declaração de Voto 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, inicialmente quero dizer 

que esta Casa fez hoje um grande gesto para o desenvolvimento do 
meio ambiente do Estado de Minas Gerais. O processo da reforma 
dessa lei florestal iniciou-se no ano de 1997, quando diversas 
instituições dos setores produtivo e ambientalista vieram a esta Casa 
num fórum técnico, dali resultando esta medida de reformulação da lei 
florestal e, também, a criação de um projeto de estímulo ao 
desenvolvimento florestal no Estado de Minas Gerais. Portanto, vejo o 
avanço que houve, porque a lei florestal antiga era extremamente 
restritiva ao próprio desenvolvimento sustentável. Um dos fatos que 
devem ser destacados é que a produção de madeira era algo atrelado 
ao meio ambiente, e, nesta lei florestal, ficou desatrelada. E produzir 
madeira, que não tem relação com o meio ambiente, é como produzir 
uma outra cultura. Portanto, antes eram necessários 48 documentos 
para que se pudesse cortar e comercializar madeira, e, com essa lei, 
houve uma simplificação muito grande. Peço ao Deputado João 
Batista de Oliveira que permaneça, porque quero fazer uma 
observação. 

Com relação às outras reservas legais, às reservas permanentes, 
também a lei avançou. Quero registrar aqui o fato do consenso deste 
projeto. As entidades ambientalistas e do setor produtivo, órgãos 
públicos chegaram a um documento síntese, de equilíbrio, que é 
exatamente esse Substitutivo n° 1, que aprovamos hoje. 
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Em que pese à participação de vários Deputados neste processo, 

mas nesta reta final, na Comissão de Agropecuária, o Deputado João 
Batista de Oliveira avocou a si a relataria do processo, foram 14 ou 16 
reuniões feitas com as entidades, e, num gesto bastante democrático 
e de conhecimento, conseguiu levar o trabalho a um consenso. Quero 
deixar aqui meus votos de parabéns ao Deputado João Batista de 
Oliveira por esse trabalho no projeto de reforma da lei florestal. Com 
certeza, o Estado de Minas Gerais sentirá a diferença, a partir da 
promulgação dessa lei pelo Governador Itamar Franco. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, queria passar a V. 

Exa. um ofício encaminhado pela Bancada do PT em virtude do 
discurso feito pelo Deputado lrani Barbosa na última quinta-feira, 
encaminhando notas taquigráficas do discurso feito contra os 
Deputados Rogério Correia e Durval Ângelo, que não ouso nem 
repetir. Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta é uma Casa de 
representação do povo de Minas Gerais. A divergência política e 
ideológica faz parte da natureza da representação política e do estado 
democrático de direito, duramente conquistado por este povo, por isso 
tem que ser a cada dia aperfeiçoado por nossa prática parlamentar e 
prática social. A sociedade, Sr. Presidente, olha para nós, faz suas 
exigências, nos fiscaliza e observa. O respeito, portanto, pelas 
opiniões, mesmo que divergentes das nossas, é essencial para a vida 
política e o pluralismo de idéias. V. Exa. não pode admitir a quebra de 
decoro parlamentar, o desrespeito nos pronunciamentos, a calúnia, a 
difamação e a injúria feitas desta tribuna pelo Deputado lrani Barbosa 
na última quinta-feira. Nesse sentido, solicitamos rigor na aplicação do 
Regimento Interno para garantir a democracia, a nossa 
representação, o elevado espírito público e a dignidade dos membros 
desta Casa do povo, que representam os mineiros, valorosos 
defensores da democracia e da dignidade humana. Faço portanto a 
leitura do ofício que a Bancada do PT encaminha a esta Presidência. 
(- Lê:) 

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

A Bancada do PT nesta Casa vem solicitar a V.Exa., apoiada nos 
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arts. 59, 60, 61, 62 e 95 do Regimento Interno, que promova a 
imediata abertura de inquérito para apurar a quebra de decoro 
parlamentar cometida pelo Deputado lrani Barbosa, imputando-lhe, 
afinal, a penalidade regimental cabível em virtude do discurso 
proferido na 351 8 Reunião Ordinária do Plenário, em 2/5/2002, quando 
se referiu com palavras caluniosas e ofensivas aos Deputados Durval 
Ângelo e Rogério Correia, atribuindo-lhes prática de atos definidos 
como crime no Código Penal." 

Sr. Presidente, há momentos em que o próprio Deputado passa a 
ameaçar os dois parlamentares, o que não podemos permitir. Está 
passando da questão das calúnias, das difamações para as ameaças 
contidas nestas notas taquigráficas que tenho em mãos. É 
fundamental que a Presidência e a Mesa que representam tão bem os 
Deputados tomem atitude rigorosa para que problemas maiores não 
ocorram. Já está passando dos limites, e poderá suceder algo pior do 
que as palavras contidas nestas notas taquigráficas, que traduzem 
ameaças veladas. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
1. 707/2001, do Deputado Luiz Fernando Faria, que altera o prazo a 
que se refere a Lei no 12.995, de 30/7/98, para que os municípios 
possam manifestar-se sobre a doação ou a reversão dos imóveis que 
menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico e para tanto solicita 
aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação. 

-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram 13 Deputados. Portanto, não há 

"quorum" para votação. A Presidência torna sem efeito a votação e, 
nos termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 13 Deputados. Não 

há quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 
horas, e de amanhã, dia 9, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais 
de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia (-A ordem do dia anunciada é a 
publicada na ediação anterior. ) . Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 189/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe 
encaminha a prestação de contas relativa ao exercício de 2000. 

Em cumprimento do disposto no art. 76, I, da Carta mineira, o 
Tribunal de Contas apreciou as referidas contas na sessão plenária de 
16/8/2001 e emitiu parecer prévio favorável à sua aprovação, com as 
recomendações constantes nos votos dos Conselheiros. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 17/4/2001, foi a proposição 
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do 
art. 218 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A emissão do parecer prévio sobre as contas anuais do Governo 

Estadual constitui deliberação do Pleno do Tribunal de Contas, de 
caráter opinativo. Seu conteúdo técnico deve espelhar uma avaliação 
global do programa de trabalho governamental e destina-se a 
subsidiar a Assembléia Legislativa no julgamento das contas do Chefe 
do Poder Executivo, em conformidade com o art. 90, XII, da 
Constituição do Estado. É oportuno lembrar que o julgamento dessas 
contas pelo Poder Legislativo não isentará os demais ordenadores de 
despesa de eventuais responsabilidades que venham a ser apuradas 
em processos de apreciação específica. 

As contas que ora são apreciadas foram apresentadas à Assembléia 
Legislativa no prazo previsto no art. 90, XII, da Constituição do 
Estado, e são constituídas pelo Balanço Geral do Estado, pelo 
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Relatório do Contador, pelo Relatório do Órgão Central do Sistema 
de Controle Interno do Poder Executivo e pelo Demonstrativo de 
Execução de Investimentos em Obras e Programas Sociais. 
Acompanharam as contas anuais o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária relativo ao último bimestre e os Relatórios de Gestão 
Fiscal dos Poderes Executivo e Judiciário relativos ao último 
quadrimestre, nos termos do disposto na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Cabe salientar que os Relatórios de Gestão Fiscal do Poder 
Legislativo e do Ministério Público não foram enviados 
tempestivamente, sendo publicados "a posteriori". 

Cumpre ressaltar que essas contas governamentais são as 
primeiras a serem analisadas após a vigência da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que impõe ao administrador público a 
realização de inúmeras mudanças quanto a práticas na gestão dos 
recursos. Trata-se, pois, de um ano atípico, inclusive não considerado 
para a adequação das despesas com pessoal aos limites fixados pela 
Lei Complementar Federal no 101, de 2000. 

As atribuições constitucionais de emitir parecer prévio e de julgar as 
contas do Governo do Estado, respectivamente do Tribunal de Contas 
e da Assembléia Legislativa, não devem restringir-se ao exame de 
aferição de legalidade e de regularidade contábil. Devem, sim, ampliar 
a função do orçamento, transformando-o em um instrumento de 
planejamento, de gestão e de avaliação de políticas públicas. Urge, 
pois, que o controle do emprego dos recursos públicos, sempre 
restritos, em face da grandeza dos problemas, obedeça a critérios de 
eficiência, de eficácia e de economicidade. Nesse sentido, a 
expectativa é a de que se estabeleça, doravante, uma adequada 
harmonização e complementação das ações empreendidas pelos 
órgãos de controle interno e pelo Tribunal de Contas, visando, 
sobretudo, ao controle prévio e concomitante da aplicação dos 
recursos públicos e à avaliação da gestão governamental como um 
todo, mensurando-se, de forma preventiva, a efetividade das 
operações. 

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise resumida 
das contas governamentais. 

1- Instrumental orçamentário 
A Constituição do Estado estabelece como instrumentos de 
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planejamento as seguintes leis, de iniciativa do Poder Executivo: o 
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, as diretrizes 
orçamentárias - LDO - e o orçamento anual - LOA -, elaborados em 
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI. O PPAG foi instituído para o quadriênio 2000-2003, pela Lei n° 
13.472, de 18/1/2000, e o PMDI, parâmetro para a sua elaboração, 
ainda não foi aprovado em lei. 

Como instrumento de planejamento operacional, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias no 13.272, de 27/7/99, a exemplo das anteriores, não 
cumpriu a sua função primordial, qual seja a de definir as metas e 
prioridades para o exercício subseqüente, em coordenação com o 
PPAG. Observa-se que a LDO, documento central na definição dos 
parâmetros de gestão fiscal, foi sancionada antes do PPAG, 
evidenciando o descompasso no planejamento governamental. 

A Lei Orçamentária n° 13.471, de 18/1/2000, estimou a receita e 
fixou a despesa para o exercício de 2000 em R$14.163.000.000,00 
para o Orçamento Fiscal e fixou os investimentos em 
R$1.636.000.000,00 para o Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado. 

2- Execução do orçamento fiscal 
A arrecadação da receita totalizou R$ 14.118.000.000,00 

(desconsideradas as receitas próprias das empresas 
subvencionadas), montante superior O, 17% à previsão orçamentária, 
sendo o ICMS, principal fonte de recursos correntes, responsável pelo 
ingresso de R$7.441.000.000,00, equivalendo a 90,15% das receitas 
tributárias. 

Com relação à execução orçamentária da despesa fiscal, realizou-
se, ao longo de 2000, o valor correspondente a R$14.507.000.000,00, 
evidenciando um resultado deficitário de R$389.181.000,00, inferior, 
em percentual da receita, aos verificados em exercícios anteriores. 
Observa o relatório técnico que os créditos suplementares abertos 
ultrapassaram o limite autorizado em R$3.915.000,00 e que o crédito 
especial aberto para suplementar dotação orçamentária da Secretaria 
de Estado da Educação, no valor de R$14.000.000,00, foi um artifício 
utilizado para não onerar o limite de abertura de crédito suplementar, 
uma vez que tal dotação já estava contemplada no orçamento. 

A análise da execução do Orçamento Fiscal demonstra que as 
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empresas subvencionadas não são acompanhadas pelo Poder 
Executivo, uma vez que não estão integradas ao Sistema Integrado de 
Administração Financeira - SIAFI. Cabe salientar que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal obriga as empresas estatais dependentes a 
cumprirem todas as normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade fiscal nela estabelecidas. Esse fato impossibilitou a 
verificação da consistência dos valores apresentados no Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária e no Relatório de Gestão Fiscal 
e do cálculo da Receita Corrente Líquida, parâmetro de suma 
importância para a verificação dos limites com pessoal, dívida 
consolidada, operações de crédito e serviços de terceiros. 

Lamentamos a não-concretização da expectativa do recebimento de 
créditos com a União relativos à compensação previdenciária e à 
compensação de gastos realizados pelo DER-MG, no valor de 
R$1.361.000.000,00, classificados em "outras receitas de capital". Tal 
receita somou apenas R$ 4.153.000,00, correspondentes a 0,31% do 
valor previsto. Claro está que a inclusão de receitas de difícil 
realização, sem a observância do princípio do conservadorismo, 
contribui para o irrealismo da peça orçamentária. 

3 - Dívidas flutuante e fundada 
Os compromissos com exigibilidade inferior a 12 meses assumidos 

pela administração pública totalizaram, em 31/12/2000, 
R$3.719.000.000,00, representados basicamente por obrigações da 
administração direta. Comparativamente a 1999, verifica-se um 
crescimento da ordem de 18% dos compromissos de curto prazo e de 
60% da conta "unidade de tesouraria- fundo de recursos a utilizar'', 
com destaque para o significativo percentual das obrigações 
financeiras do Tesouro para com os fundos. Tal fato demonstra a 
utilização do caixa único como um instrumento de financiamento 
contínuo das atividades do Estado, desviando-o de sua função 
clássica de instrumento de administração financeira. 

A dívida fundada estadual atingiu R$25.473.000.000,00 em 
dezembro de 2000, representando um crescimento líquido de 
R$2.503.000.000,00 na dívida contratual interna. Em que pese à não-
realização, em 2000, de novos empréstimos, o crescimento 
apresentado encontra suas motivações na correção da dívida e na 
incorporação de encargos não pagos ao saldo devedor, uma vez que 
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o pagamento de juros e amortizações está limitado a 13% da 
receita líquida real. Nos últimos anos, os dados evidenciam a 
preocupante relação entre a taxa média geométrica de crescimento do 
estoque da dívida, de 12,85%, contra apenas 4,46% de crescimento 
da receita disponível. 

4- Dispositivos constitucionais 
4.1- Educação 
Ficou demonstrado que o Estado de Minas Gerais aplicou 37,52% 

da receita resultante de impostos e de transferências federais livres e 
vinculadas ao FUNDEF na manutenção e no desenvolvimento do 
ensino; 73,63% desse valor foram destinados ao ensino fundamental, 
cumprindo-se, assim, os dispositivos constitucionais relativos à 
educação. 

Apurou-se, ainda, que o Estado repassou ao fundo recursos da 
ordem de R$ 1.034.000.000,00 e recebeu R$976.170.000,00 e que, a 
exemplo do ocorrido em exercícios anteriores, os recursos vinculados 
continuam no regime de unidade de tesouraria, contrariando os 
dispositivos legais relativos ao FUNDEF. 

4.2- Saúde 
A gestão orçamentária dos programas da saúde atendeu ao 

disposto no parágrafo único do art. 158 da Constituição do Estado, 
aplicando-se recursos 4,88 vezes superiores aos gastos em transporte 
e sistema viário. 

Por outro lado, a Emenda Constitucional no 29, de 13/9/2000, 
estipula os recursos mínimos para o financiamento da saúde, 
estabelecendo a aplicação, em 2000, de pelo menos 7% dos impostos 
nela discriminados. Em que pese à interpretação polêmica da base de 
cálculo e do entendimento da expressão "ações e serviços públicos de 
saúde", verifica-se que o Governo Estadual aplicou apenas 4,84% dos 
impostos vinculados à saúde. 

4.3- Amparo e fomento à pesquisa 
Nos termos do art. 212 da Carta mineira, o Estado tem de repassar 

à FAPEMIG 1% da receita corrente ordinária, em parcelas 
duodecimais, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento científico 
e tecnológico. A análise dos demonstrativos contábeis demonstra que 
o efetivo repasse de recursos financeiros correspondeu a 35,01% do 
total, e 50,41% permaneceram retidos no caixa único. Do total de 
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recursos repassados, 62,56% foram transferidos somente no mês 
de dezembro, com efeitos meramente escriturais. Dessa forma, não 
se observou, em nenhum mês do exercício, a observância do 
dispositivo constitucional que impõe a transferência duodecimal. 

4.4- Despesa com propaganda e publicidade 
As despesas realizadas pelo Estado com propaganda e publicidade 

somaram R$20.034.000,00, apurando-se um aumento de 170% em 
relação a 1999. Merece destaque a contratação da agência Perfil 
Promoções e Publicidade Ltda, com dispensa de licitação, para a 
produção e veiculação do pronunciamento do Governador para 
esclarecimento do acordo que encerrou a moratória do Estado. 
Considerando que a alegada situação emergencial para a dispensa do 
procedimento licitatório não foi evidenciada com clareza e que a Lei no 
8.666, de 1993, veda expressamente a inexibilidade para serviços de 
publicidade, a matéria deverá ser analisada em processo à parte, pela 
Câmara competente. 

Em momento algum, verificou-se a observância do disposto no art. 
158, § 2°, da Constituição do Estado, que limita os gastos com 
publicidade, apurados trimestralmente, aos valores gastos com o 
atendimento das demandas das audiências públicas regionais. 

4.5 - Despesas com pessoal 
A despesa com pessoal, no exercício de 2000, comprometeu 

71,14% da Receita Corrente Líquida. No que se refere aos limites 
específicos estabelecidos no art. 20 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a participação das despesas dos Poderes e órgãos 
correspondeu aos seguintes percentuais: no Poder Executivo, 
59,09%; no Poder Legislativo, 3,82%, dos quais 2,80% 
correspondentes à Assembléia Legislativa, e 1 ,02% ao Tribunal de 
Contas; no Poder Judiciário, 6,23%; no Ministério Público, 2,01%. 
Tendo em vista as divergências de metodologia verificadas, 
recomenda-se a adoção de providências urgentes para a 
uniformização dos critérios de classificação e de registros contábeis. 

5 - Principais recomendações e alertas 
- Elaboração, pela Secretaria de Estado da Fazenda, do 

demonstrativo do impacto das desonerações legais do ICMS de forma 
mais abrangente, contemplando a estimativa de todas as situações de 
desoneração e/ou benefício, bem como os seus efeitos sobre a receita 
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e a despesa, em cumprimento do disposto no art. 157, § 1°, VIl, da 
Constituição do Estado; 

- recomendação ao gestor responsável para que, a partir do 
exercício de 2001, seja observada a aplicação mínima em ações e 
serviços públicos de saúde, nos termos da Emenda Constitucional n° 
29, de 13/9/2000; 

- recomendação à Superintendência Central de Contadoria-Geral 
para a adoção de providências para a uniformização dos critérios 
utilizados nos registros contábeis e nos demonstrativos relativos à 
despesa com pessoal; 

- recomendação reiterada ao Governo do Estado para que se 
cumpra os dispositivos legais relativos ao FUNDEF, no sentido de 
apartar da sistemática do caixa único a conta de movimentação do 
fundo, nos termos do art. 3° da Lei Federal no 9.424, de 24/12/96; 

- recomendação reiterada ao Governo do Estado para que se 
cumpra, integral e regularmente, o disposto no art. 212 da 
Constituição mineira, que cuida dos repasses duodecimais à 
FAPEMIG; 

- alerta aos Poderes e órgãos para que promovam a adequação das 
despesas com pessoal ao percentual legal nos exercícios de 2001 e 
2002, eliminando-se o excesso à razão de, pelo menos, 50% ao ano, 
nos termos do art. 70 da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, e 
da Instrução Normativa no 1/2001, do Tribunal de Contas do Estado; 

- recomendação para que seja disponibilizada no SIAFI a execução 
orçamentária das empresas subvencionadas. 

Por fim, considerando que as impropriedades verificadas não 
prejudicaram a gestão operacional, orçamentária, patrimonial e 
financeira do Estado, entendemos que as contas prestadas pelo 
Governador do Estado estão em condições de merecer aprovação, 
com as recomendações e os alertas aprovados pelo Tribunal de 
Contas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do 

Governador do Estado referentes ao exercício de 2000, por meio do 
projeto de resolução a seguir apresentado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° /2001 
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício 
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de 2000. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de 

Minas Gerais referentes ao exercício de 2000. 
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Melo - lvair 

Nogueira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.659/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
A Deputada Maria Olívia, por meio do Projeto de Lei no 1 .659/2001, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação Chiquita 
Perillo, com sede no Município de Lagoa da Prata. 

Publicada em 9/8/2001, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
documentalmente comprovados pela entidade interessada no 
agraciamento do título declaratório em causa. 

Além do mais e a bem do interesse público, constatamos que o art. 
32 do seu estatuto prevê que os integrantes dos Conselhos Curador, 
Diretor e Fiscal não serão remunerados, e o art. 35 determina que, no 
caso de sua extinção, o patrimõnio será incorporado a outra fundação 
congênere. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1 .659/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton 

Vilela - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.038/2002 
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De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em análise visa 
declarar de utilidade pública a União Municipal das Associações de 
Moradores e Amigos de Nanuque, com sede nesse município. 

Após haver sido publicada, em 21/3/2002, vem a matéria a esta 
Comissão para exame preliminar de seus aspectos jurídico, 
constitucional e legal, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Conforme dispõe a Lei no 12.972, de 27/7/98, em seu art. 1°, a 

entidade a ser declarada de utilidade pública deverá ter o fim 
exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade; comprovar 
que está em funcionamento há mais de dois anos, ter personalidade 
jurídica, não remunerar os seus diretores, que devem ser pessoas 
idôneas. 

Consultando a documentação anexada ao processo, verificamos a 
observância de tais normas, e o art. 14, § 1°, do estatuto da entidade 
dispõe que as atividades dos diretores serão exercidas sem 
remuneração, sendo-lhes vedado, portanto, o percebimento de 
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. O art. 25 
estabelece que, no caso de sua dissolução, os bens remanescentes 
serão destinados a outra instituição congênere. 

Desta forma, não encontramos óbice à tramitação da matéria. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade do Projeto de Lei no 2.038/2002 na forma original. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa 

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

2.065/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 2.065/2002, de autoria do Deputado Bené 

Guedes, visa declarar de utilidade pública a Santa Casa de 
Misericórdia de São Gonçalo do Sapucaí, com sede nesse município. 
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Publicada em 4/4/2002, no" Diário do Legislativo", vem a matéria 

a esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado a partir do exame dos documentos que 

compõem os autos do processo, a Santa Casa de Misericórdia de São 
Gonçalo do Sapucaí tem personalidade jurídica, sua diretoria é 
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de 
suas funções e está em funcionamento há mais de dois anos. 

Verificamos, inclusive, no art. 9° do seu estatuto, que é vedada a 
remuneração dos cargos da diretoria e a distribuição de lucros, 
bonificações ou vantagens, bem como a mantenedores e associados, 
sob nenhuma forma ou pretexto. O parágrafo único do art. 4° 
estabelece que, no caso de sua dissolução, o patrimônio passará a 
pertencer a outra entidade congênere, reconhecida de interesse 
público pelos Governos da União, do Estado e do município e 
registrada no Conselho Nacional de Serviço Social. 

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei no 12.972, de 
27/7/98, não vislumbramos óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 2.065/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Durval 

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

2.078/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 2.078/2002, de autoria do Deputado Antônio 

Andrade, objetiva declarar de utilidade pública a Associação do Grupo 
Folclórico Moçambique Filhos do Espírito Santo, com sede no 
Município de Carmo do Paranaíba. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 5/4/2002, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames 

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

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação 
que compõe os autos do processo, verificamos que a citada entidade 
atende a todas elas. Verificamos, inclusive, que o art. 29 do seu 
estatuto prevê que as atividades dos diretores e conselheiros ou 
instituidores, bem como as dos sócios serão inteiramente gratuitas, e 
o art. 33 estabelece que, no caso de sua dissolução, os bens 
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, com 
personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS - ou a entidade pública. 

Diante disso, esclarecemos que a emenda apresentada objetiva 
somente retificar o nome da entidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.078/2002, com 
a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

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

Moçambique Filhos do Espírito Santo, com sede no Município de 
Carmo do Paranaíba.". 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Durval Ângelo, relator - Sebastião 

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

2.088/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 65 da Constituição 

mineira, o Governador do Estado fez remeter a este Legislativo, por 
via da Mensagem no 290/2002, o projeto de lei em tela, que objetiva 
dar a denominação de Escola Estadual Frei Orlando à Escola 
Estadual Júlia Soares da Silva, sediada no Município de Morada Nova 
de Minas. 

Nos termos do art. 103, I, "b", do Regimento Interno, a proposição 
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Nesta fase preliminar de apreciação, compete a este órgão 
colegiado emitir parecer sobre a matéria, atendo-se aos lindes 
estabelecidos no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada na proposição está regulamentada pela 

Lei no 13.408, de 21/12/99. De acordo com o seu art. 1°, a 
denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do 
Estado será atribuída por lei. Eis o motivo pelo qual se fez necessário 
o encaminhamento do projeto em tela a esta Casa pelo Chefe do 
Executivo Estadual. 

Ainda de conformidade com a mesma lei, a escolha da denominação 
recairá em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por 
notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, os 
quais devem estar correlacionados com a destinação da coisa a ser 
denominada. Por sua vez, o art. 3° impõe que não poderá haver, em 
um mesmo município, mais de um estabelecimento, instituição ou 
próprio público do Estado com igual denominação. 

Embora tais requisitos tenham sido atendidos por inteiro, permitimo· 
nos, neste ponto, num esforço de raciocínio hermenêutica e atendo· 
nos ao espírito da lei, entender que o legislador, ao elaborá-la como o 
fez, teve sempre em mente o estabelecimento de nome de bem 
público ainda não detentor de denominação que configurasse 
prestação de homenagem a determinada personalidade e, além disso, 
que toda honraria conferida assim deve ser perene, perpetuar-se. 

Por outro lado, não podemos deixar de levar em consideração que a 
proposta de mudança de nome do educandário resulta de pedido 
formulado por sua comunidade, de acordo com decisão proferida em 
reunião de 28/11/2001. Esta consideração deve prevalecer, pois o 
interesse público é o elemento norteador na elaboração de lei. 

Assim ajustado o entendimento, havemos de considerar a 
proposição desprovida de vício de natureza jurídica, embora, diga-se, 
sob o aspecto formal, esteja a merecer reparos o texto do art. 1°, já 
que contém informações desnecessárias, a saber, a discriminação 
dos níveis de ensino a serem ministrados no educandário, bem como 
o endereço deste. Com o fim de sanar este inconveniente e tendo em 
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vista a boa técnica de redação legislativa, apresentamos, ao final 
desta peça opinativa, a Emenda no 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.088/2002, com 
a Emenda no 1 , a seguir formalizada. 

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

Escola Estadual Júlia Soares da Silva, com sede no Município de 
Morada Nova de Minas.". 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Durval 

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

2.094/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Mauri Torres, por meio do Projeto de Lei no 2.094/2002, 

pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho Central São 
Sebastião da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Bela Vista de Minas. 

Publicada em 12/4/2002, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames 

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

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação 
que compõe os autos do processo, constatamos que o mencionado 
Conselho atende a todas elas. Verificamos, inclusive, que o art. 26 do 
seu estatuto prevê que os seus diretores, conselheiros e todos os 
sócios não podem ser remunerados, sendo vedado o recebimento de 
qualquer lucro, gratificação ou vantagens, e o art. 31 estabelece que, 
em caso de dissolução, o seu patrimônio será destinado a entidade 
congênere, em conformidade com o art. 46 da Regra da Sociedade de 
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São Vicente de Paulo do Brasil. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 2.094/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sebastião 

Costa - Durval Ângelo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 45/2001 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto em tela institui 

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

Foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas 
n°s 1 a 4, que apresentou. A seguir, foi analisado pela Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização, que opinou por sua aprovação 
e lhe apresentou as Emendas nos 5 e 6. 

A pedido deste relator, vem agora o projeto a esta Comissão, para 
receber parecer, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição institui a Região Metropolitana do Triângulo Mineiro, 

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

A Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, deu nova 
redação ao art. 2°, redefinindo uma série de atribuições a cargo de 
região metropolitana. As Emendas nos 2 a 4, da mesma Comissão, 
impedem que o FUNTRI realize operações de crédito, em vista do 
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A Comissão de Constituição e Justiça opinou que "os Estados não 
estão impedidos de instituir fundos cujos recursos sejam aplicados em 
obras, planos e programas municipais desde que não se caracterizem 
como operações de crédito". 
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As Emendas n°s 5 e 6, da Comissão de Assuntos Municipais e 

Regionalização, tratam do Colar Metropolitano; a primeira estabelece 
que este será definido por meio de resolução da Assembléia 
Metropolitana, assegurada a participação do município diretamente 
envolvido. A Emenda no 6, no nosso entendimento, contraria o 
disposto na Emenda no 5, ao definir os municípios que constituirão o 
Colar Metropolitano. Por esse motivo, opinamos pela rejeição da 
Emenda no 6. 

A Comissão encarregada de analisar o mérito do projeto realizou 
audiência pública para debater a matéria com autoridades do 
Executivo . estadual e representantes da região e dos municípios 
envolvidos, ocasião em que foi comprovado o interesse na instituição 
da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro. 

É objetivo do projeto integrar o planejamento, a organização e a 
execução de funções públicas de interesse comum que repercutam 
além do âmbito municipal, discriminadas no art. 2°. 

No Capítulo 111, é proposta a criação do Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano do Triângulo Mineiro - FUNTRI -, 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 
desenvolvimento auto-sustentável da região. 

Ocorre que o art. 47 da Constituição mineira criou o Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano, "destinado a promover investimentos 
e financiamentos de projetos nas regiões metropolitanas, cuja 
composição da receita será definida em lei complementar". 

Cumprindo tal determinação, em 23/12/97, foi criado o Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano, por meio da Lei Complementar no 49, 
determinando o § 2° do seu art. 1 o que, "para cada região 
metropolitana que vier a ser instituída, será criada subconta específica 
do Fundo, nos termos da lei". 

Portanto, em atendimento ao que prescreve a Constituição, deverá 
haver um só fundo - o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano - para 
todas as regiões metropolitanas instituídas no Estado, que o 
integrarão por meio da criação de subcontas. 

Evidentemente, além de a iniciativa estar consonante com o 

~------------~------------~ 
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ordenamento constitucional, assegurando uniformidade na gestão, 
nenhum prejuízo representará para a Região Metropolitana do 
Triângulo Mineiro, pois os recursos são distinguidos pelas subcontas e 
somente reverterão para a respectiva região metropolitana. 

O parágrafo único do art. 44 da Constituição Estadual prevê que a 
execução das funções públicas de interesse comum competirá ao 
Estado e aos municípios, na forma da lei complementar. 

Neste diapasão, o art. 3° da Lei Complementar no 26, de 1993, 
prescreve que tais funções serão executadas em regime de 
colaboração entre o Estado e os municípios, com base em diretrizes e 
instrumentos definidos no Plano Diretor Metropolitano. 

Da leitura dos dispositivos da Constituição mineira relativos à 
criação das regiões metropolitanas, notadamente o parágrafo único do 
art. 42, depreende-se que ao Estado compete a adoção de 
instrumentos específicos de integração, a partir da política de 
desconcentração planejada de desenvolvimento econômico. 

Em virtude da criação da região metropolitana, as funções públicas 
que antes estavam afetas exclusivamente à gestão do Estado ou do 
município são submetidas à Assembléia Metropolitana. 

Assim, considerando que o processo não deve ocorrer de forma 
abrupta, torna-se imprescindível a presença do Estado, direta ou 
indiretamente, já que este se encontra bem servido de estrutura 
técnica, mostrando empenho e alcançando os objetivos que 
constituem expectativa da sociedade. 

Visando, pois, aprimorar o projeto, apresentamos a Emenda no 7, 
que cria uma subconta no Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, 
suprimindo os arts. 6° a 13, que tratam do FUNTRI. Já a Emenda no 
1 O tem por objetivo estabelecer uma participação mais efetiva do 
Estado na gestão do serviço de interesse comum. E a Emenda n° 11 
limita a quantidade de Vereadores, já que a quantidade excessiva de 
integrantes pode dificultar as atividades da Assembléia Metropolitana, 
sendo certo que cada município já estará representado pelo 
respectivo Prefeito. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar no 45/2001, no 1° turno, com as Emendas nos 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça; 5, da Comissão de Assuntos 
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Municipais e Regionalização; 7 a 11, a seguir apresentadas, e pela 
rejeição da Emenda no 6, ficando prejudicadas as Emendas n°s 2, 3 e 
4. 

EMENDA N° 7 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação e suprimam-se os arts. 6° a 13, 

renumerando-se os demais: 
"Art. 5° - Será criada uma subconta especffica da Região 

Metropolitana do Triângulo Mineiro na conta do Fundo de 
Desenvolvimento instituído pela Lei Complementar no 49, de 1997.". 

EMENDA N°8 
Dê-se ao "caput" do art. 14 a seguinte redação: 
"Art. 14 - À Assembléia Metropolitana da Região do Triângulo 

Mineiro, órgão colegiado com poderes normativos e de gestão 
financeira dos recursos da subconta específica no Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano, compete:". 

EMENDA N°9 
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 14: 
"Art. 14- ...................................................... . 
Parágrafo único - No exercício de suas atribuições, a Assembléia 

Metropolitana do Triângulo Mineiro contará com o assessoramento de 
entidades estaduais da administração indireta, na forma do 
regulamento.". 

EMENDA N° 10 
Acrescente-se o seguinte artigo na Seção 111: 
"Art ..... -O estabelecimento das diretrizes da política tarifária de que 

trata o art. 45, inciso VI, da Constituição do Estado obedecerá aos 
seguintes princípios: 

I -a continuidade dos serviços públicos de interesse comum; 
11 - a partilha dos benefícios e dos recursos comunitários 

compensatórios; 
111 -a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 
IV - a justa remuneração pelos serviços prestados. 
§ 1 o - Os serviços de interesse comum dos municípios integrantes 

da região metropolitana relativos a transporte intermunicipal e sistema 
viário serão implantados, administrados e operados por órgão ou 
entidade da administração direta ou indireta do Estado, diretamente 
ou mediante a contratação de terceiros. 
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§ 2° - Compete ao Governo do Estado a fixação das tarifas dos 

serviços públicos de interesse comum prestados por órgão ou 
entidade da administração direta ou indireta do Estado, diretamente 
ou mediante a contratação de terceiros, observado o disposto no art. 
40 da Constituição do Estado. 

§ 3° - A gratuidade em serviço público ou função pública de 
interesse comum só poderá ser concedida, ampliada ou estendida 
mediante a indicação da correspondente fonte de custeio.". 

EMENDA N° 11 
Dê-se ao inciso 11 do art. 15 a seguinte redação: 
"Art. 15- ............................................................. . 
11 - Vereadores das Câmaras Municipais dos mumc1p1os que 

compõem a Região Metropolitana do Triângulo Mineiro, na proporção 
de um Vereador para cada cem mil habitantes, respeitado o limite de 
três Vereadores por município.". 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Dilzon Melo, Presidente - Bilac Pinto, relator- lvair Nogueira. 

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 86/2002 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e 
tendo como primeiro signatário o Deputado Hely Tarqüínio, a Proposta 
de Emenda à Constituição no 86/2002 dá nova redação ao art. 56 da 
Constituição do Estado. 

Publicada no dia 21/3/2002, a proposição foi distribuída a esta 
Comissão Especial a fim de receber parecer, nos termos do disposto 
no art. 111, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta de Emenda à Constituição em exame resulta da 

necessidade de adequação da Carta mineira às novas disposições 
editadas pelo constituinte federal acerca da imunidade parlamentar, 
consubstanciadas na Emenda à Constituição no 35. Tal diploma 
normativo acabou por restringir o conteúdo protetivo da imunidade 
parlamentar ao permitir que Deputados e Senadores sejam 
processados criminalmente, sem a necessidade de licença da 
respectiva Casa Legislativa, abrindo-se, contudo, a possibilidade de 
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sustação do andamento da ação por iniciativa de partido político 
nelas representado e pelo voto da maioria de seus membros. Nessa 
hipótese, o pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva 
no prazo improrrogável de 45 dias de seu recebimento pela Mesa 
Diretora e, sendo deferido, suspenderá o prazo da prescrição, 
enquanto durar o mandato. 

Assim, pela nova sistemática constitucional, a imunidade 
parlamentar segue como prerrogativa institucional que tem por 
objetivo dotar os parlamentares de independência para o livre 
exercício do mandato que lhes foi outorgado, salvaguardando-os de 
eventuais pressões externas e atos intimidativos que poderiam criar 
embaraço à sua atuação, porquanto ações decorrentes de denúncias 
infundadas ou movidas por interesses escusos podem vir a ser 
sustadas pelo parlamento. De outra parte, elimina-se a necessidade 
de prévia licença da Casa Legislativa para a instauração do processo 
criminal, o que, em muitos casos, conduzia a uma situação de 
impunidade, e não de imunidade. 

Cumpre dizer que o disciplinamento jurídico-constitucional acerca da 
imunidade parlamentar no âmbito dos Estados membros há de 
guardar correspondência com o instituído pela Constituição da 
República, nos precisos termos do art. 27, § 1°, segundo o qual "será 
de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-
lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, 
inviolabilidade, imunidade, remuração, perda de mandato, licença, 
impedimentos e incorporação às Forças Armadas". 

E esse o objetivo da proposição em exame, a qual prescreve que, 
recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido após a 
diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembléia 
Legislativa, que, por iniciativa de partido político nela representado e 
pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, 
sustar o andamento da ação. Há, ainda, a previsão de que a sustação 
do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. 

Trata-se, pois, do atendimento compulsório a um comando expresso 
ditado pelo constituinte federal ao constituinte estadual no sentido da 
identidade de tratamento jurídico-constitucional entre a Carta mineira 
e a Lei Maior em matéria de imunidade parlamentar. 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição no 86/2002. 
Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Hely 

Tarqüínio- Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.599/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei sob apreciação, de autoria do Deputado Márcio 
Cunha, dispõe sobre as relações entre as instituições estaduais de 
ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações 
de apoio e dá outras providências. 

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

Vem a matéria agora a esta Comissão para receber parecer no 1° 
turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a " e "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise propõe a fixação de normas que regulem 

os contratos realizados entre as instituições estaduais de ensino 
superior e de pesquisa e as fundações de apoio vinculadas a tais 
atividades. 

A iniciativa de disciplinar as relações entre entidades desse gênero é 
pertinente, devido à crescente complexidade das demandas interna e 
externa. O incremento do desenvolvimento acadêmico e tecnológico, 
bem como a necessidade de as instituições de ensino e pesquisa se 
voltarem às exigências dinâmicas do mercado e da sociedade, 
mediante a prestação de serviços diversos à comunidade e parcerias 
com os setores empresariais, levam cada vez mais à busca de 
assessoria qualificada de entidades que possam auxiliar na 
elaboração e no desenvolvimento de projetos que demandem serviços 
especializados. 

E indiscutível, portanto, que as contratações realizadas com a 
outorga do art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666, de 1993 - a Lei de 
Licitações - garantem mais agilidade no processo de planejamento e 
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execução de projetos de ensino e pesquisa. É preciso conter, por 
outro lado, as contratações abusivas por parte de algumas 
instituições, que não observam o princípio estabelecido no citado 
comando legal, que prescreve que "a contratada detenha 
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos". 
Nesse sentido, a proposição em exame permite, por meio da 
exigência do registro e credenciamento das instituições de apoio junto 
a órgãos públicos estaduais, um melhor controle da administração 
sobre os contratos realizados pelas instituições interessadas. 

A Comissão de Constituição e Justiça analisou longa e detidamente 
o projeto em estudo e efetuou todos os ajustes jurídicos necessários, 
por meio do Substitutivo no 1 , preservando a idéia da proposição 
naquilo que nela se revela inovador e oportuno, que é a manutenção 
de um registro cadastral das instituições interessadas em contratar 
com a administração pública, com base no art. 24, inciso XII I, da Lei 
de Licitações, e enfatizando a proibição de se realizarem contratos 
que visem atender a necessidades de caráter permanente das 
instituições contratantes. 

Conclusão 
Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1 .599/2001 , no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Paulo Piau, Presidente - José Henrique, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.762/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 
tem como objetivo autorizar a incorporação da Frigoríficos de Minas 
Gerais S.A. - FRIMISA- à Companhia de Distritos Industriais de Minas 
Gerais - CDI - MG e dar outras providências. 

Publicado em 15/9/2001, foi o projeto preliminarmente distribuído a 
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A proposição em epígrafe, subscrita pelo Governador do Estado, 

tem o propósito de promover a incorporação da Frigoríficos de Minas 
Gerais S.A. - FRIMISA- à Companhia de Distritos Industriais de Minas 
Gerais- CDI - MG. 

Por força de requerimento aprovado por esta Comissão, foi o 
processo baixado em diligência à Secretaria de Estado de Governo e 
de Assuntos Municipais, com o objetivo de obter esclarecimentos 
acerca dos atos relativos à realização de parte dos ativos e dos 
pagamentos de passivos da FRIMISA. As referidas explicações foram 
recebidas por esta Comissão e juntadas ao processo. 

A esta Comissão, nos exatos termos do art. 188, c/c o art. 103, IV, 
do Regimento Interno, compete analisar os aspectos formais da 
proposição no que se refere a sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, sendo reservado às outras comissões avaliar o mérito do 
projeto, especialmente o que diz respeito à regularidade dos atos 
praticados pela administração da FRIMISA. Diante da diligência 
realizada, cuja resposta se encontra em anexo, acreditamos que esta 
Comissão está municiada das informações técnicas necessárias. 

A Carta mineira, em seu art. 61, XII, preceitua ser atribuição desta 
Casa dispor sobre a organização das Administrações pública direta e 
indireta, o que legitima o fato de o Poder Executivo encaminhar o 
projeto de lei em causa para análise da Assembléia. 

Tendo em vista a competência da Comissão de Constituição e 
Justiça, verificamos que o projeto de lei em apreço atende aos 
requisitos formais, inclusive o que tange à iniciativa do Poder 
Executivo de deflagrar o processo legislativo. 

Na conclusão do nosso parecer, apresentamos a Emenda n°.1 com 
o objetivo de regularizar a utilização do imóvel da FRIMISA, que há 
muitos anos vem sendo utilizado pela Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.762/2001, 
com a Emenda n° 1, a seguir redigida. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 
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Santa Luzia o imóvel pertencente à Frigoríficos de Minas Gerais -
CDI-MG, já cedido àquela municipalidade mediante contrato de 
arrendamento firmado em 19 de julho de 1998.". 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Aílton 

Vilela - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.862/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei em 
pauta estabelece, no âmbito do SUS, a obrigatoriedade da realização 
de exames de diagnóstico de catarata congênita em recém-nascidos e 
dá outras providências. 

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com as 
Emendas nos 1 e 2, que apresentou. 

Em seguida, foi o projeto enviado à Comissão de Saúde, que opinou 
por sua aprovação com as Emendas nos 1 e 2. 

Cabe, agora, a esta Comissão examinar a matéria quanto à 
repercussão financeira, conforme estabelece o art. 102, Vil, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento estabelece a obrigatoriedade de os 

hospitais e maternidades da rede pública realizarem gratuitamente o 
exame de diagnóstico da catarata congênita em recém-nascidos. 
Dispõe ainda sobre o prazo de 30 dias para que as cirurgias sejam 
realizadas nos pacientes com diagnóstico positivo e a criação do 
Centro de Referência da Catarata Congênita, que ficará encarregado 
de divulgar a importância da realização do exame, bem como os 
locais e as condições para a realização. 

A Constituição da República estatui, em seu art. 196, que a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal igualitário à ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. O art. 23, inciso XII, da 
Carta Magna dispõe que é competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios a defesa da saúde. 
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Desse modo, a proposição em análise encontra respaldo 
constitucional e é procedente, mormente quando se considera que 
visa à execução de ações preventivas fundamentais, que reduzirão a 
evolução dos casos de catarata na fase adulta e propiciarão uma 
infância saudável, com vistas a uma nação politicamente bem 
estruturada e com cidadãos capazes de exercer a cidadania em toda 
a sua plenitude. 

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, o projeto de lei 
está em consonância com a legislação pertinente ao dispor que as 
despesas de execução da futura lei ficarão por conta de dotação 
orçamentária apropriada. 

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

1 .862/2001, no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.865/2001 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1 .865/2001 

reorganiza a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas e 
dá outras providências. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. 

Posteriormente, foi a proposição apreciada pela Comissão de 
Administração Pública, que opinou por sua aprovação com a Emenda 
n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Em seguida, o Deputado Hely Tarqüínio formalizou requerimento ao 
Presidente deste parlamento, no qual solicitava fosse anexado a esse 
projeto o Projeto de Lei n° 1.935/2001, também de autoria do 
Governador do Estado, por entender que ambos abrangem matérias 
da mesma natureza. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, 
nos lindes de sua competência. 

Fundamentação 
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O projeto que ora analisamos, dentro do contexto da reforma 

administrativa preconizada pelo Governo do Estado, propõe a 
reorganização da Secretaria de Estado de Transportes e Obras 
Públicas, prevendo modificações que se referem especialmente à sua 
estrutura organizacional, bem como à transformação, à extinção e à 
criação de cargos do seu Quadro Específico de Pessoal. 

O art. 3° da proposição, o qual trata da finalidade e da competência 
da Secretaria na nova estrutura, praticamente repete os comandos 
dispostos nos arts. 16 a 19 da Lei no 10.827, de 23/7/92. 

Dessa forma, cumpre dizer que a proposição não inova, 
juridicamente, pois as competências e as finalidades do órgão são 
basicamente as mesmas que as previstas pela legislação reguladora 
de tais matérias. Além disso, dentro de sua finalidade e competência, 
cumpre trazermos a lume a importância do setor de transportes para 
nossa economia. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes 
- CNT -, o setor de transportes é responsável por uma receita 
equivalente a 7,0% do PIB. Em 1990, essa participação era apenas de 
3,9%. O transporte rodoviário é o meio mais utilizado no País, sendo 
responsável por 96,32% do movimento de passageiros e por 63,11% 
do transporte de carga. 

Quanto aos aspectos relativos ao Capítulo 111 da proposição, que 
trata "do Pessoal e dos Cargos", a Comissão de Administração 
Pública, no âmbito de sua atuação, tratou de maneira esclarecedora e 
suficiente a questão. 

Concluindo, os objetivos pretendidos pela peça vestibular são de 
todo compatíveis com as atribuições desta Comissão, conforme 
disposto no Regimento Interno deste parlamento, sendo o seu 
acolhimento oportuno. 

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

1.865/2001, no 1 o turno, com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Dilzon Melo, Presidente- Bilac Pinto, relator- I vai r Nogueira. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.897/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei sob 

comento tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao 
Município de Matutina o imóvel que especifica. 

Publicada em 6/12/2001, vem a matéria a esta Comissão para o 
exame preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e legal, 
conforme dispõe o art. 102, 111, "a", da norma regimental. 

Fundamentação 
Trata a proposição em tela de obter deste parlamento a autorização 

para que o Poder Executivo do Estado celebre contrato de doação, 
envolvendo bem público, com o Município de Matutina. 

A lei autorizativa é sempre necessária no caso em tela e é exigida 
pela doutrina e pela jurisprudência, com base no ordenamento 
jurídico. De fato, a administração pública não é livre para alienar seus 
bens imóveis. Ela deve submeter-se ao controle externo da 
Assembléia Legislativa, realizado "a priori" e concretizado na 
autorização legal. 

O contrato a que estamos aludindo, para ser legítimo, há de atender 
às disposições civis e administrativas impostas pelo Direito Privado e 
pelo Direito Público. 

A propósito, citamos o art. 18 da Constituição mineira, o art. 17 da 
Lei Federal no 8.666, de 21/6/93, e o art. 16 da Lei no 9.444, de 
25/11/87, e todos são concordes em que a Assembléia Legislativa 
deve ater-se a alguns aspectos do negócio a ser realizado, antes de 
conferir a sua autorização. Deve, principalmente, verificar se a doação 
atenderá ao interesse público e se o bem está desafetado de 
destinação pública. 

No caso sob comento, o Estado se dispõe a abrir mão da titularidade 
de um de seus bens para que outrem possa prestar serviço de que ele 
se incumbia anteriormente e que será transferido para o município. 
Estamos nos referindo às ações de educação, municipalizadas num 
passado recente. 

Está claro aqui que há uma restrição da discricionariedade 
administrativa para deliberar sobre a alienação. Essa é uma hipótese 
clara em que a administração tem o dever jurídico de promover a 
alienação, pois o município deve ser o titular da coisa, caso queira 
investir recursos próprios para manter ou mesmo reformá-la e, dessa 
forma, oferecer o melhor serviço público. 
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Tratando-se de doação com encargos, ou seja, aquela em que o 

doador impõe ao donatário uma prestação, no caso, a manutenção da 
escola já existente e, na seqüência, a construção de quadra 
poliesportiva, o seu não-cumprimento no prazo e nas condições 
estabelecidas no contrato enseja ao doador a faculdade de retomar o 
bem doado (Código Civil, art. 1.181, parágrafo único), se não prescrito 
o seu direito (Código Civil, art. 178, § 6°). 

Em relação ao poder público, a retomada é obrigatória, dado o 
princípio da indisponibilidade dos bens, direitos e interesses da 
administração pública. 

Com relação à funcionalidade do bem, devemos ponderar que ele 
está afetado ao serviço do ente municipal, não havendo o que impeça 
a referida autorização. 

Acompanha o projeto de lei cópia do Ofício OF/SEGOV no 142/02, 
da Secretaria de Estado de Governo e Assuntos Municipais, cujo 
original está anexado ao Projeto de Lei no 1.867/2001, que também 
tramita nesta Casa, no qual nos são oferecidas informações sobre a 
desafetação do bem e sobre o interesse da administração em 
transferir o seu domínio ao município. 

Do ponto de vista formal e analisando mais detidamente o projeto de 
lei, verificamos que falta o dispositivo para o cumprimento do encargo, 
ou seja, a cláusula de reversão, que deverá constar necessariamente 
do instrumento de doação. Claro está que devemos modificar o 
projeto para suprir a falta de quesitos essenciais. 

Por outro lado, observamos que sobram informações na proposição, 
o que vem de encontro à boa técnica legislativa, fazendo com que os 
consertos necessanos exijam mudanças grandes e, 
conseqüentemente, a apresentação de substitutivo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.897/2001 na 
forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matutina o imóvel 

que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 
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Matutina o imóvel constituído de terreno com área de 2.000m2 (dois 
mil metros quadrados), localizado na Vila Matutina, naquele município, 
registrado sob o no 16.827, a fls. 103 do livro 3-V, no Cartório de 
Registro de Imóveis de São Gotardo. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento da Escola Ana Rocha e à construção de quadra 
poliesportiva. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da data da doação, 
não lhe tiver sido dada a destinação descrita 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 Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Durval 

Ângelo - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.899/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado lrani Barbosa, tem 
como objetivo alterar a Lei no 13.165, de 20/1/99, que dispõe sobre a 
Caixa Beneficente dos ex-Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito de 
Minas Gerais - CBGC - e dá outras providências. 

Publicado em 6/12/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão 
para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise visa à recomposição dos cargos da 

diretoria da Caixa Beneficente dos ex-Guardas-Civis e Fiscais de 
Trânsito de Minas Gerais. Procura-se, assim, modificar a estrutura 
criada pela Lei n°. 13.165, a qual reorganizou a entidade, que 
funcionava desde 1927 sem uma legislação específica. 

Organizar tal entidade mediante lei constitui uma anomalia jurídica, 
já que, conforme o texto constitucional vigente, as entidades civis -
como é o caso - não dependem de autorização legal para seu 
funcionamento, tendo elas plena autonomia organizacional. No caso 
em tela, entretanto, trata-se de uma entidade que, no passado, fez 
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parte da estrutura administrativa do Estado e era responsável por 
pagamento de benefícios aos ex-servidores que a constituíram e a 
suas viúvas. Após a Constituição mineira de 1989, tais atribuições 
foram transferidas para o IPSEMG e para a Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

Como já asseverado, não deveria o Estado ter interferido nos 
assuntos internos dessa entidade civil, que possui estatuto próprio e 
não goza de benesses do poder público. Entretanto, assim como se 
editou a Lei no 13.165, torna-se agora prudente a edição de outra 
norrna visando a aperfeiçoar a estrutura anterior e a evitar 
controvérsias. Ademais, por não se tratar de entidade vinculada à 
administração do Poder Executivo, não há que se falar em iniciativa 
privativa do Governador do Estado, podendo o parlamentar subscritor 
da proposição deflagrar o processo legislativo conforme dispõe o art. 
61 da Constituição Estadual. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.899/2001. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Durval Ângelo -

Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.910/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei em 
exame tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao 
Município de Joaíma o imóvel que especifica. 

Nos termos do previsto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, 
cabe a este órgão colegiado examinar preliminarmente a matéria, 
atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição sob comento é autorizar a doação de 

imóvel, com área de 608,07m2 , ao Município de Joaíma, para abrigar 
o Poder Legislativo Municipal. 

A matéria é regida pelos preceitos estabelecidos em normas de 
natureza constitucional e administrativa. Para o exame a cargo desta 
Comissão, devemos ater-nos ao art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 
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21/6/93, e ao art. 16 da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que trata das 
licitações e contratos da administração pública. 

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, via de regra, a 
validade da doação de imóvel do Estado para entes da Federação 
depende da autorização legislativa e do interesse público devidamente 
justificado. 

O interesse público será avaliado por meio da destinação que será 
dada ao bem. No caso em questão, já mencionamos que sua função 
será a de abrigar a Cãmara Municipal. Esse vínculo de destinação é 
utilizado com o significado de ônus, limite ou proibição. É situação 
jurídica subjetiva secundária que encerra a exigência de empregar o 
bem necessariamente na realização do fim proposto. 

Claro está que, vinculado ao Poder Legislativo, o bem atenderá ao 
interesse público, considerando esse Poder o símbolo das liberdades 
democráticas dos munícipes. 

Outro aspecto a que devemos nos ater para conferir a autorização 
refere-se ao fato de o imóvel estar, no momento, sem destinação 
pública. No caso em questão, o bem está afeto aos serviços da 
própria entidade donatária e esta, para destinar recursos próprios para 
sua manutenção e reforma, deve ser sua proprietária. 

A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração 
manifestou-se a favor da medida, muito provavelmente levando em 
consideração os aspectos aqui apontados. 

Assim sendo, uma vez que o projeto em análise atende aos 
preceitos legais que disciplinam a matéria, não encontramos óbice a 
sua tramitação nesta Casa. Entretanto, apresentamos-lhe 
modificação, na forma de substitutivo, para atender à melhor técnica 
legislativa e para fazer constar no projeto a cláusula de reversão, sem 
o que pode o instrumento de transferência tornar-se nulo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.910/2001, na 
forma do Substitutivo no 1, apresentado a seguir. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Joaíma o imóvel 

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

de Joaíma o imóvel, constituído de terreno com 608,07m2 (seiscentos 
e oito vírgula zero sete metros quadrados), situado na Rua Antônio 
Serafim da Costa, 31, naquele município, e área construída de 
148,98m2 (cento e quarenta e oito vírgula noventa e oito metros 
quadrados), conforme escritura n° 828, a fls. 58, registrada no livro n° 
4 da transcrição dos imóveis sob o no 426 do Registro Geral de 
Hipotecas na Comarca de Araçuaí. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento da Câmara Municipal . 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton 

Vilela - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.948/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto em epígrafe 
institui o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar e no Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. 

Foi enviado às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Administração Pública para receber parecer. A primeira concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e lhe 
apresentou a Emenda no 1. A segunda opinou por sua aprovação com 
a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e as Emendas n°s 2 a 8, por ela 
apresentadas. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em análise institui na PMMG e no CBM o Serviço 

Auxiliar Voluntário, de natureza profissionalizante e com a finalidade 
de executar atividades administrativas, de saúde e de defesa civil. O 
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voluntário não terá poder de polícia, sendo-lhe vedado o uso ou 
porte de arma de fogo no exercício de suas funções. O candidato à 
vaga de voluntário deverá preencher vários requisitos, e seu 
recrutamento será precedido de autorização do Governador do 
Estado, mediante proposta da PMMG e do CBM, observado o limite 
de um voluntário para cada cinco integrantes do efetivo total fixado em 
lei. O autor do projeto acredita que tal medida permitirá que vários 
policiais militares possam ser deslocados para atividades de 
patrulhamento, melhorando o policiamento ostensivo no Estado. 

O soldado temporário estará sujeito à jornada semanal de 40 horas, 
a prestação desses serviços não gerará vínculo empregatício, nem 
obrigações de natureza trabalhista ou previdenciária, e ele terá direito 
a benefícios, como um auxílio mensal de dois salários mínimos, 
alimentação, uniforme, assistência médica, hospitalar e odontológica. 
Além disso, cada ano de serviço contará um ponto como título em 
concurso público. Os municípios poderão responsabilizar-se pelos 
custos dos soldados temporários, observadas suas prioridades 
administrativas e sua disponibilidade de recursos, e empregar os 
policiais militares substituídos pelos temporários, na forma a ser 
definida em convênio. 

As emendas das comissões que nos antecederam buscaram fazer 
pequenas correções técnicas no projeto, com as quais concordamos. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, há despesas de custeio 
com a aprovação do projeto, relativas aos custos de contratação e 
manutenção desse corpo voluntário. Tal despesa não é de caráter 
continuado e deverá ser prevista pelos órgãos envolvidos, a PMMG e 
o CBM. Esclarecemos que tal despesa consta da rubrica desses 
órgãos como custeio. Se eles necessitarem de reforço de crédito 
durante a execução orçamentária, poderão remanejar algumas 
despesas a seu critério e de acordo com seu poder discricionário. 

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

1.948/2002, no 1 o turno, com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, a Subemenda no 1 à Emenda no 1 e as 
Emendas no s 2 a 8, da Comissão de Administração Pública. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - lvair Nogueira 



284 
Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.962/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei n° 
1 .962/2002 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Tocantins o imóvel que especifica. 

Publicado em 23/2/2002, vem o projeto a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, a que compete proceder ao exame preliminar 
da matéria em seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
determina o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição em tela de obter a autorização legislativa para 

que o Estado possa doar ao Município de Tocantins imóvel com área 
de 2.000m2 situado no local denominado São Domingos e destinado à 
construção e ao funcionamento do Posto de Apoio ao Programa de 
Saúde da Família, que servirá à comunidade rural do município. 

A autorização legislativa para efetuar contrato dessa natureza 
decorre da exigência de normas constitucionais e administrativas. Na 
espécie, atentamos ao que dispõe o art. 18 da Constituição do Estado 
e o art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitação 
e contratos da administração pública. Também o art. 16 da Lei no 
9.444, de 25/11/87, contém dispositivo que contempla o caso sob 
comento. 

De todas essas normas, deflui comando que exige para se realizar 
contrato dessa natureza, além da autorização legislativa, o interesse 
público devidamente justificado e avaliação prévia, dispensada, no 
caso, a licitação, por se tratar de transferência entre entes da 
Federação. 

Para que esta Casa possa apreciar o projeto de lei em tela, deve 
refletir, portanto, sobre o interesse público que condiciona a 
disposição de vontade. 

No caso, o imóvel situado em zona rural servirá para abrigar 
serviços de apoio ao programa de saúde da família, obra de grande 
alcance social, pelo que se depreende do seu próprio nome. Além do 
mais, servirá também para congregar os moradores da região em 
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encontros religiosos e soc1a1s, promovendo, assim, o espírito 
comunitário, cultural e religioso que marca fortemente o homem do 
campo. 

Pelo que foi dito, está sobejamente provado que o negócio jurídico a 
ser realizado atende ao interesse público; faz jus, portanto, à 
autorização deste parlamento. 

Outro aspecto que deve merecer a nossa atenção, ao apreciarmos 
projeto dessa natureza, é verificar se o imóvel tem destinação pública, 
ou seja, se está destinado ao serviço público, pois, se estiver, não 
poderá ser alienado nem poderá ser objeto de execução. 

Mencionamos, finalmente, que integra os autos do processo o Ofício 
OF/SEGOV/N° 124/02, do Secretário de Estado de Governo e 
Assuntos Municipais, acompanhado de nota técnica elaborada pela 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, nos 
quais consta a desafetação do bem e o parecer favorável ao contrato 
a ser realizado. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 .96212002 
na forma proposta. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Durval 

Ângelo - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.969/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a reorganização da Fundação Clóvis Salgado - FCS - e 
dá outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, com as 
Emendas n°S 1 e 2, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública manifestou-
se pela aprovação do projeto com essas emendas e também com as 
Emendas n°s 3 e 4, que propôs. 

Agora vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada nos lindes 
de sua competência. 
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Fundamentação 

O projeto em pauta tem por objetivo promover uma evolução 
organizacional da FCS, propiciando à entidade mais flexibilidade, 
melhor velocidade operacional, capacitação de gerar recursos 
próprios e de manter recursos humanos treinados e motivados. 

Entre as medidas propostas, destaca-se a criação de uma área 
especializada em "marketing" cultural, hoje essencial para a 
sobrevivência de qualquer instituição da área. As parcerias e os 
patrocínios contratados propiciarão a cobertura de todo o investimento 
artístico e de grande parte dos gastos de manutenção. A proposta é, 
assim, interessante sob a ótica das finanças públicas. 

Outra medida importante apresentada é retirar a Serraria Souza 
Pinto da informalidade. Atualmente, ela não tem presença na estrutura 
da Fundação Clóvis Salgado, e o projeto em tela reconhece-a como 
unidade administrativa, na forma de superintendência. Cumpre-nos 
constatar que esse espaço cultural é um dos mais procurados e 
prestigiados da cidade, além de ser importante fonte geradora de 
recursos para a Fundação. 

Além disso, para que se atinjam os objetivos, o projeto prevê a 
alteração na estrutura orgânica, como também criação e extinção de 
cargos e mudança em sistemática de remuneração. 

Segundo o Governador do Estado, a proposta não implica aumento 
de despesa, não havendo, assim, qualquer óbice do ponto de vista 
financeiro ou orçameniário à normal tramitação da proposição, a qual 
também não colide com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Aliás, para sermos mais precisos, de acordo com levantamento da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, o projeto 
em pauta, sem considerarmos o incremento de receita advindo da 
melhor "performance" da Fundação, já prevê uma redução do custo 
operacional no montante de R$961, 11 por mês. Isso porque serão 
extintos 88 cargos, o que implica uma economia de R$100.908,77 
anuais. Serão criados 72 cargos, o que redunda em uma despesa de 
R$88.149,99. Além disso, o reajuste da ajuda de representação da 
classe do cargo de corista acarretará um custo de R$9.059,67, 
enquanto a mudança da estrutura básica atual para o Grupo 2 
significará uma despesa de R$2.738,00. 

Assim, entendemos que o projeto é oportuno, visto que propiciará 
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melhor atuação da Fundação e, ao mesmo tempo, uma redução de 
seus custos operacionais. 

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

1.969/2002, no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça, 3 e 4, da Comissão de Administração Pública. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo -

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.977/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Tocantins o imóvel que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2002, 
vem agora a esta Comissão para ser examinada quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme preceitua o art. 18 da Constituição mineira, a alienação de 

bem imóvel público depende de prévia autorização legislativa; daí, a 
apresentação do projeto de lei sob comento. 

A matéria de que trata a proposição está regulamentada pela Lei 
Federal n° 8.666, de 21/7/93, e pela Lei n° 9.444, de 25/11/87, 
especialmente nos arts. 17 e 16, respectivamente .. 

Consoante esses dispositivos, infere-se que a validade da doação 
de imóvel do Estado depende, além de específica autorização 
legislativa, da existência de interesse público no negócio jurídico a ser 
realizado, de avaliação prévia e de licitação. Ademais, o bem não 
pode estar destinado a finalidade administrativa especial. 

De pronto, esclarecemos tratar-se o imóvel de terreno urbano doado 
ao Estado com o fim de abrigar, como efetivamente o fez por certo 
período, unidade de ensino da rede estadual, que foi municipalizada 
em 1998. Por estar vinculado à Secretaria de Estado de Educação, 
esta foi consultada sobre sua transferência de domínio e manifestou-
se favoravelmente, para que o município possa dar cumprimento aos 
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termos dos convênios atinentes ao seu novo papel na promoção do 
ensino. Acreditamos, pois, ter sido satisfeita a exigência de haver 
interesse público envolvendo a pretensa alienação. 

Quanto à obrigatoriedade de se realizar o certame licitatório, no caso 
em análise apresenta-se descabido, uma vez que não há 
possibilidade de competição. 

Quanto à avaliação, informamos que será realizada por equipe 
designada para tal fim pelo Poder Executivo, cujos valores serão 
devidamente consignados na escritura pública de transferência do 
bem. 

Assim sendo, o projeto de lei sob comento atende às exigências da 
legislação em vigor, não havendo óbice que impeça a autorização 
legal para que se efetive a alienação em causa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.977/2002 
na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Durval 

Ângelo - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.978/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe 
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o 
imóvel que menciona. 

Publicado em 28/2/2002, foi o projeto distribuído à presente 
Comissão, a que compete examiná-lo preliminarmente quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel de que trata a proposição sob comento constitui-se de 

terreno com área de 2.000m2, que será destinado ao funcionamento 
da Escola Municipal Córrego dos Pires, e fora originalmente doado ao 
Estado para abrigar a Escola Estadual Pe. Goulart, municipalizada em 
1998. 

Sendo uma das formas de alienação de bem público, o projeto de lei 
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No campo dos preceitos de natureza constitucional, devemos 
observar o estatuído pelo art. 18 da Constituição Estadual, que sujeita 
esse tipo de alienação à autorização deste Legislativo. 

No campo dos preceitos de natureza administrativa, atente-se ao 
que dispõem o art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 21/6/93, e o art. 16 
da Lei no 9.444, de 25/11/87, que condicionam a validade da 
alienação de bens imóveis do Estado, mesmo entre entes estatais, à 
prévia autorização legislativa, ao interesse público devidamente 
justificado e à avaliação prévia. 

A lei autorizativa deve ser específica para cada contrato e é sempre 
necessária. Essa exigência é preconizada pela doutrina e pela 
jurisprudência, com base no ordenamento jurídico. De fato, a 
administração pública não é livre para adquirir nem para alienar bens 
imóveis. Esses atos vão além dos da mera administração. A lei, então, 
deverá caracterizar o bem a ser adquirido e mencionar os dados 
referentes ao título aquisitivo (espécie, data, folha, livro, cartório) e ao 
registro. 

Analisando o projeto de lei apresentado nesta Casa, verificamos que 
ele atende a todos esses requisitos. 

Com respeito ao interesse público que deve envolver a operação, 
acreditamos será ele satisfeito, se efetivada a alienação, pois, sendo 
apenas o município proprietário do imóvel, pode destinar verbas para 
sua manutenção e reforma, melhorando, em conseqüência, o ensino 
na sua circunscrição territorial. 

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais 
que disciplinam a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação 
nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 . 978/2002 
na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Durval Ângelo -

Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.980/2002 



Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei no 
1.980/2002 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao 
Município de Tocantins o imóvel que especifica. 

Publicada em 28/2/2002, foi a matéria distribuída, para apreciação, 
às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária. 

Compete, agora, a esta Comissão proceder ao exame preliminar dos 
aspectos jurídico, constitucional e legal do projeto, nos moldes do art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata o projeto de lei sob comento de dar a autorização legislativa 

para o Poder Executivo transferir o domínio de bem imóvel público ao 
patrimônio do Município de Tocantins, a firn de que este construa no 
local escola agrícola, destinada a alunos da 5• a a• séries do Ensino 
Fundamental. 

Para que este parlamento possa conferir a autorização legal, 
controle externo exercido "a priori" sobre os atos do Poder Executivo, 
deve observar alguns quesitos exigidos pelas normas constitucionais 
e administrativas em vigor. 

Citamos, na espécie, o art. 18 da Carta mineira, o art. 17 da Lei 
Federal no 8.666, de 21/6/93, além da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que 
dispõem sobre as licitações e os contratos na administração pública e 
exigem como requisito para se conferir a autorização legislativa o 
atendimento a relevante interesse público. 

É imperioso reconhecer que a construção e a manutenção de 
unidade da escola fundamental voltada para o ensino agrícola 
atenderão sobremaneira ao interesse da coletividade. 

Vale ressaltar aqui que, obrigatoriamente, o imóvel tem de pertencer 
ao município, pois este não poderá investir recursos orçamentários em 
bem que pertença a outro ente da Federação, quer para construir, 
quer para reformar ou manter; daí, a necessidade de se fazer a 
transferência da propriedade para o município. 

Outro aspecto a ser necessariamente observado por este 
parlamento para dar a sua autorização é o de que o bem não pode 
estar afeto ao serviço público, pois, se estiver, ele passa a ter a 
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característica da inalienabilidade. 

Acompanha o processo - é importante também ressaltar - cópia do 
ofício OF/SEGOV/N° 124/02, do Secretário de Estado de Governo e 
Assuntos Municipais, a que se anexa nota técnica expedida pela 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, na qual 
consta parecer que considera que a transferência da propriedade dará 
cumprimento aos termos dos convênios de municipalização. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 .980/2002 
na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sávio Souza 

Cruz - Durval Ângelo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.982/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1 .982/2002, de iniciativa do Deputado Durval 
Ângelo, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Tocantins o imóvel que especifica. 

Publicado o projeto em 28/2/2002, foi encaminhado a seguir às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, conforme determinam os procedimentos regimentais. 

Compete agora a esta Comissão proceder ao exame preliminar da 
matéria, em obediência aos ditames emanados do art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Refere-se o projeto de lei sob comento à transferência de bem 

público do Estado para o município, constituído de propriedade com 
área de 2.000m2 e edificação onde funciona a Escola Córrego Pedra 
Branca, municipalizada. 

A autorização legislativa vem atender aos preceitos constitucionais e 
administrativos que versam sobre a matéria e deve obedecer a certos 
requisitos para ser conferida. 

Um desses quesitos inserido nessas normas exige verificar se o 
negócio jurídico atende ao interesse público. Para que o município 
possa dar manutenção ao prédio da escola ou mesmo ampliá-la, ou 
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seja, investir recursos de seu orçamento, ele deve pertencer ao seu 
patrimônio. Além disso, a satisfação do interesse coletivo prende-se a 
questão do mérito, traduzida no esforço do Executivo local em 
oferecer educação aos munícipes. 

Por outro lado, o bem não pode estar afeto ao serviço público. No 
caso, está afeto ao próprio serviço do município, o que não impede a 
transferência de propriedade pretendida. 

Mencionamos, por fim, que integra os autos do processo cópia do 
Ofício OF/SEGOV/N° 124/02, encaminhada a esta Casa pelo 
Secretário de Estado de Governo e de Assuntos Municipais, 
acompanhada por nota técnica elaborada pela Secretaria de Estado 
de Recursos Humanos e Administração, na qual se fizeram constar, 
além dos dados essenciais atinentes ao próprio público, a 
manifestação favorável desse órgão, "considerando a municipalização 
das ações de educação e tendo em vista o fato de a Secretaria de 
Estado da Educação, à qual o imóvel encontra-se vinculado, ter 
concordado com a sua transferência ao Município de Tocantins". 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.982/2002, 
na forma original. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Aílton 

Vilela - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.983/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Durval Ângelo e 
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o 
imóvel que especifica. 

Publicada no "Diário do Legislativo", de 28/2/2002, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar de seus aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, conforme preceitua o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa em causa vem prover a necessária autorização 

legislativa para que o Poder Executivo possa alienar bem imóvel 
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público, segundo determinação contida no art. 18 da Carta Política 
mineira. Atende ainda aos preceitos estabelecidos pelo art. 17 da Lei 
Federal no 8.666, de 21/7/93, e pelo art. 16 da Lei no 9.444, de 
25/11/87. 

Consoante esses dispositivos, podemos afirmar que a validade da 
doação de imóvel do Estado depende da outorga de específica 
autorização legislativa, da existência de interesse público no negócio 
jurídico a ser realizado. Ademais, o bem não pode estar destinado a 
finalidade administrativa especial. 

Cumpre esclarecer que o imóvel de que trata a proposição constitui-
se de terreno urbano edificado, onde atualmente funciona a Escola 
Municipal Beija-Flor, doado ao Estado pela Prefeitura Municipal de 
Tocantins sem nenhum gravame. E sobre a doação, a Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração, consultada, 
manifestou-se favorável, tendo em vista que a Secretaria de Estado 
de Educação, à qual o imóvel se encontra vinculado, entende 
oportuna a alienação para que o município esteja desimpedido de 
investir em melhorias no imóvel. 

Assim sendo, o projeto de lei sob comento atende às exigências da 
legislação em vigor, não havendo nada que impeça a autorização 
legal para que se efetive a alienação do imóvel em causa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.983/2002 
na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sávio 

Souza Cruz - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.990/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela dispõe 
sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos turísticos no 
Estado. 

Enviada à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. 

Em seguida, foi o projeto distribuído à Comissão de Turismo, 
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Indústria e Comércio, que opinou pela aprovação da proposição na 
forma original. 

Compete-nos, agora, manifestarmo-nos acerca dos aspectos 
financeiros e orçamentários do projeto. 

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva conceder incentivos fiscais a 

contribuinte pessoa jurídica que apóie financeiramente projetos de 
promoção do turismo em Minas Gerais. As medidas implementadas 
permitem que o incentivador do turismo deduza do ICMS a ser pago 
os recursos aplicados no projeto, até 3% do valor devido 
mensalmente. 

O projeto estatui, ainda, que a soma dos recursos do ICMS 
disponibilizados pelo Estado não poderá exceder, relativamente ao 
montante da receita líquida anual do imposto, os seguintes 
percentuais: O, 15% no exercício de 2003; 0,20% no exercício de 2004; 
0,25% no exercício de 2005; 0,30% no exercício de 2006 e seguintes. 

A Lei Complementar Federal no 101, de 4/5/2000, que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, em seu art. 14, estabelece que o benefício fiscal do 
tributo importa em renúncia de receita tributária e deverá ser 
acompanhado de estudo de impacto financeiro-orçamentário no 
exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios 
financeiros seguintes, além da demonstração de sua compatibilidade 
com as metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Desse 
modo, estamos apresentando a Emenda n° 1, para adequar o projeto 
à citada lei. 

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

1.990/2002, no 1° turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada .. 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art. .... - Os benefícios previstos nesta lei serão concedidos 

mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, dos dispositivos 
referentes à renúncia de receita constantes na Lei Complementar no 
101, de 4 de maio de 2000.". 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - lvair Nogueira -
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Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.007/2002 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei no 
2.007/2002 dispõe sobre a proibição do repasse às empresas 
privadas do valor recolhido em razão da cobrança de multas e a 
divulgação dos valores arrecadados e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/3/2002, a proposição 
recebeu preliminarmente, em exame da Comissão de Constituição e 
Justiça, parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora a matéria a esta Comissão para análise dos aspectos 
relativos ao seu mérito, nos termos do art. 188, c/c art. 102 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe dispõe sobre a proibição do repasse às 

empresas privadas do valor recolhido em razão da cobrança de 
multas e a divulgação dos valores arrecadados e dá outras 
providências. 

De acordo com a justificação do projeto, as empresas responsáveis 
pelo fornecimento, pela instalação e operação dos detectores 
eletrônicos de velocidade no Estado vêm sendo remuneradas de 
forma variável, com a remuneração calculada com base em 
percentual do montante do valor arrecadado com a cobrança das 
multas aplicadas. 

Dessa maneira, a empresa contratada pelo Estado para a prestação 
do serviço vem, indiretamente, estabelecendo a sua remuneração, 
que varia de acordo com o número de multas aplicadas pelo órgão de 
trânsito estadual, por meio de informação prestada pelo próprio 
contratado. 

Como já foi apontado pelo parecer emitido pela Comissão de 
Constituição e Justiça, tal fato poderia ensejar desconfiança quanto à 
isenção da empresa para aferição da velocidade estabelecida para a 
via fiscalizada, pois, se o número de multas aplicadas é grande, a 
remuneração oferecida ao prestador, pelo serviço, também cresce. 

Sob a ótica inversa, se, em um dado período, os motoristas 
deixarem de cometer infrações, a empresa prestadora de serviços 



296 
deixará de perceber a remuneração devida pela execução de seu 
contrato firmado com o Estado, contrariando a Lei no 8.666, de 1993, 
que veda o estabelecimento de contrato inexeqüível. 

As duas hipóteses demonstram que o estabelecimento de tal 
modalidade de remuneração fere o princípio constitucional da 
razoabilidade, que, conforme prescrito no art. 13 da Carta mineira, 
deve nortear a atuação da administração pública estadual. 

A medida proposta revela a meritória intenção de impedir que o 
Estado remunere as empresas prestadoras do serviço de detecção 
eletrônica de velocidade de maneira variável, com base em percentual 
do montante do valor arrecadado com a cobrança das multas 
aplicadas. 

No entanto, o texto original veda o simples repasse de recursos 
àquelas empresas, e não a contratação de prestação de serviço com 
remuneração calculada com base nos valores das multas aplicadas. 
Além disso, a Lei n° 9.503, de 23/9/97 - Código Brasileiro de Trânsito -
, estabelece a forma de aplicação dos recursos arrecadados com a 
aplicação de penalidades por infringência às normas de trânsito, 
motivo pelo qual consideramos pertinentes as Emendas n°s 1 e 2, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, que, se 
aprovadas, corrigiriam essas impropriedades. 

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

2.007/2002 com as Emendas n°S 1 e 2, apresentadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Hely Tarqüínio- Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 2.013/2002 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição sob exame, do Deputado Miguel Martini, altera os arts. 
26, 27, 29, 31 e 34 da Lei n° 11.404, de 25/1/94, que contém normas 
de execução penal. 

O projeto de lei foi encaminhado preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria e vem a esta Comissão 
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para receber parecer quanto ao mérito, no 1 o turno, em 
cumprimento do disposto no art.188, c/c o art.102, VI, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em estudo visa a atualizar a legislação que contém 

as normas de execução penal, no que concerne às condições 
estabelecidas para a instrução e formação profissional dos detentos, a 
fim de adequá-la à nomenclatura instituída pela LDB, bem como incluir 
o ensino supletivo entre as possibilidades de acesso à educação para 
os sentenciados. A proposição pretende, ainda, que os sentenciados 
sejam isentados do pagamento das taxas relativas à aplicação dos 
exames supletivos e prevê a possibilidade de os cursos de suplência 
serem ministrados por voluntários previamente cadastrados pela 
Secretaria de Estado da Educação e autorizados pela Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 

A delinqüência preocupa todas as esferas de uma sociedade 
politicamente organizada. A reclusão do delinqüente com o propósito 
de recuperação e ressocialização pressupõe a preparação deste para 
sua reintegração à sociedade. O nível educacional -geralmente, baixo 
- das pessoas que ingressam no sistema carcerário reduz suas 
possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Isso sugere que 
programas educacionais e profissionalizantes podem constituir o 
caminho mais profícuo para preparar os detentos para um retorno 
bem-sucedido à sociedade, idéia que consolida a tempestividade e o 
mérito da proposição em comento. 

Além disso, algumas experiências como as realizadas no Estado do 
Paraná têm demonstrado que ações viabilizadas pela interação entre 
os estabelecimentos prisionais e os agentes econômicos, por meio de 
convênios e parcerias com os setores público e privado e com o 
terceiro setor, podem alcançar êxito, elevando o nível de escolaridade 
e criando diversas oportunidades de emprego para os detentos. No 
programa paranaense, a educação nos presídios dá atenção especial 
ao processo de desenvolvimento global do indivíduo para o exercício 
consciente da cidadania, pelo incentivo à participação dos detentos 
em cursos supletivos, entre outras atividades. 

No entanto, experiências como essa são casos isolados no quadro 
prisional brasileiro. O Censo Penitenciário Nacional de 1994 e estudos 
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posteriores de ONGs como a Human Rights Watch (1998) revelam 
que a inatividade nas penitenciárias atinge 55% dos detentos. Em 
algumas penitenciárias do Nordeste, não há nenhuma oportunidade 
de emprego ou estudo. No Sudeste, a média de detentos que 
estudam ou trabalham perfaz, no máximo, 1 O% dos reclusos. A 
totalidade das delegacias policiais, por sua vez, não oferecem aos 
detentos nenhuma oportunidade de estudo ou trabalho. 

Diante desses dados, faz-se necessário reafirmar, nessa 
oportunidade, que a ação parlamentar não se deve esgotar na 
confecção da letra da lei; é vital o acompanhamento das ações 
governamentais, visando a garantir o efetivo cumprimento das normas 
que garantem a inclusão do universo dos presidiários nos níveis 
básicos da educação e no mundo do trabalho. 

Por fim, com o intuito de uniformizar a nomenclatura relativa à 
educação em todo o texto da Lei no 11 .404, de 1994, sugerimos a 
Emenda no 1, substituindo, no inciso 11 do art. 195 da referida lei, a 
expressão "escolarização do 1 o grau" por "escolarização de nível 
fundamental". 

Conclusão 
Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei no 

2.013/2002, no 1 o turno, com a Emenda no 1, que apresentamos. 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... - O inciso 11 do art. 195 da Lei n° 11 .404, de 25 de janeiro de 

1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 195- ........................................................ . 
11 -à instrução, priorizada a escolarização de nível fundamental;"." 
Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - José 

Henrique. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.022/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa 
por meio da Mensagem no 286/2002, o Projeto de Lei no 2.022/2002 
altera os incisos I e 11 e o parágrafo único da Lei no 13.268, de 21/7/99, 
que autoriza a COPASA-MG a participar de consórcio para a 
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construção da Hidrelétrica de I rapé e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/3/2002, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber 
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na 
forma do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe pretende alterar os incisos I e 11 e o 

parágrafo único da Lei no 13.268, de 21/7/99, que autoriza a 
COPASA-MG a participar de consórcio para a construção da 
Hidrelétrica de lrapé e dá outras providências. A referida alteração 
torna genérica a autorização mencionada, o que possibilitaria a 
participação da COPASA-MG em quaisquer sociedades e consórcios. 

A COPASA-MG, constituída nos termos da Lei n° 2.842, de 5/7/63, e 
assirn denominada pela Lei no 6.475, de 14/11/74, é uma sociedade 
de economia rnista que integra a administração pública indireta do 
Estado e tem por objetivo a prestação de serviço público de 
saneamento básico, mediante a celebração de ajustes com os 
municípios. A ampliação dos objetivos sociais da paraestatal, até 
então restritos à prestação de serviço público de fornecimento de 
água potável e esgoto sanitário, deu-se com o advento da Lei no 
13.663, de 18/7/2000. 

O art. 174 da Constituição da República, inserido no capítulo que 
trata dos princípios gerais da atividade econômica, estabelece que o 
Estado é agente normativo e regulador da atividade, devendo exercer, 
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor 
privado. 

Ainda, de acordo com a norma constitucional, incumbe ao Estado a 
prestação de serviços públicos, direta ou indiretamente, sob regime de 
concessão ou permissão, cabendo à lei dispor, entre outros assuntos, 
sobre o regime das empresas concessionárias ou permissionárias de 
serviços públicos. 

Além disso, a Constituição Federal, em seu art. 173, estabeleceu a 
possibilidade da exploração da atividade econômica pelo Estado. 
Essa exploração torna-se possível por meio de suas empresas 
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públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de produção ou comercialização de 
bens, ou de prestação de serviços, desde que atenda aos imperativos 
da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme 
definidos em lei. 

A Carta Magna trata, ao dispor sobre os princípios gerais da 
atividade econômica, de distinguir o regime juridico imposto ao Estado 
na exploração da atividade econômica e na prestação dos serviços 
públicos. Quando na prestação de serviço público, impõe-se ao 
Estado o regime de direito público, como já dito anteriormente, 
caracterizado pela predominância do interesse público sobre o 
particular, competindo à lei o estabelecimento do regime das 
empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, o 
caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, as condições 
de fiscalização e rescisão da concessão, os direitos dos usuários, a 
política tarifária e a obrigação de se manter um serviço adequado. Já 
na exploração da atividade econômica, só admitida excepcionalmente 
por razões de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, 
ao Estado fica imposta a sujeição ao regime jurídico de direito privado, 
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, 
trabalhistas e tributários. 

A partir do exposto, pode-se concluir que a prestação de serviços 
públicos, mesmo que indiretamente, é obrigação imposta ao Estado 
por força de norma constitucional. Quanto à exploração da atividade 
econômica, é de se ressaltar que o Estado só poderá exercê-la para 
atender aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 
interesse coletivo, como parece ser o caso, conforme a justificação 
que acompanha o projeto. De acordo com o documento elaborado 
pelo Secretário de Transportes e Obras Públicas, " a participação da 
COPASA-MG em empreendimento de tal natureza certamente 
facilitará a obtenção de estruturas de financiamentos para a 
construção e implementação de novas hidrelétricas e termoelétricas, 
fato que contribuirá, decisivamente, ( ... ) para o progresso do Estado". 

Ainda, segundo a justificação que acompanha proposição em 
comento, a COPASA-MG está entre as empresas que mais 
consomem energia no Estado, sendo destinados 12% do faturamento 
da paraestatal para o pagamento desse consumo. 
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A Constituição da República estabelece, nos incisos XIX e XX do 

art. 37, que somente por lei específica poderá ser autorizada a 
instituição de empresa pública e sociedade de economia mista e a 
criação de subsidiárias das entidades mencionadas, assim como sua 
participação em empresa privada depende de autorização legislativa, 
em cada caso. 

A mesma coisa determina a Carta Estadual, no inciso 111 do § 4° do 
art. 14 (com a nova redação dada pela Emenda à Constituição n° 49, 
de 13/6/2001, ao estabelecer que depende de lei específica a 
autorização para a criação de subsidiária de empresa privada e 
sociedade. de economia mista e para sua participação em empresa 
privada. 

Note-se que o texto das normas mencionadas não condiciona à 
prévia autorização legislativa a participação de empresa privada e 
sociedade de economia mista em consórcio. Aliás, o Supremo 
Tribunal Federal, em acórdão proferido na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 165, considerou inconstitucional o inciso XXV 
do art. 62 da Carta Estadual, que atribuía à Assembléia Legislativa a 
competência exclusiva para autorizar a celebração de convênio, 
instrumento de natureza jurídica equivalente à do consórcio, pelo 
Governo do Estado, com entidades públicas e privadas. 

O projeto encaminhado pelo Governador do Estado, se aprovado na 
forma original, estaria concedendo autorização à COPASA-MG de 
maneira contrária ao que determinam as norrnas mencionadas, 
padecendo, assim, de vício constitucional. 

Foi encaminhada à relataria do projeto em pauta cópia de acórdão 
proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1649-1, sobre 
pedido de medida liminar interposta contra a União, para suspensão 
dos arts. 64 e 65 da Lei no 9.478, de 1997, que autorizam, de forma 
genenca, a PETROBRÁS a constituir subsidiárias que poderão 
associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas. 
Segundo a alegação dos proponentes, a autorização genérica 
consubstanciaria frontal ofensa aos já mencionados incisos XIX e XX 
do art. 37 da Constituição. 

A decisão, de caráter provisório, já que não houve julgamento final 
de mérito sobre a questão, contém negativa de deferimento da lirninar. 
De acordo com o entendimento do STF no caso, a Lei no 9.478, de 
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1997, que dispõe sobre a política energética, regula as atividades 
relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras 
providências, ao autorizar a constituição de subsidiárias por parte da 
PETROBRÁS, já atenderia à prescrição constitucional da necessidade 
de autorização legislativa. Ainda, segundo o relator, a autorização não 
teria caráter genérico, já que se restringia à criação de empresas para 
a exploração de atividades ligadas ao monopólio do petróleo, ou seja, 
de atividades previstas no estatuto social da PETROBRÁS. A 
Constituição Federal, ao utilizar a expressão "em cada caso", o faz 
relativamente a um conjunto de temas ou atividades, dentro de um 
mesmo setor. 

Todavia, essa decisão, que possui caráter liminar, não teria 
aplicação no caso em tela. A Lei no 13.663, de 2000, que altera a Lei 
no 6.475, de 1974, que dispõe sobre a COPASA-MG, ao autorizar sua 
atuação no Brasil ou no exterior, concedendo-lhe a possibilidade de 
firmar consórcio ou parceria com empresa pública ou privada, 
condiciona-a ao atendimento do disposto no inciso 111 do §4a do art. 14 
da Carta Estadual (com a nova redação dada pela Emenda à 
Constituição no 49, de 13/6/2001, não havendo autorização genérica 
para sua participação em outras empresas, como no caso da 
PETROBRAS. Segundo o texto constitucional, a criação de subsidiária 
de empresa privada e sociedade de economia mista e sua 
participação em empresa privada dependem de lei especifica. 

Além disso, a construção de hidrelétricas e termoelétricas pela 
COPASA-MG foge inteiramente aos objetivos contidos no estatuto 
social da empresa, o que torna a mencionada decisão do STF 
inaplicável ao caso. A paraestatal, constituída nos termos da Lei no 
2.842, de 5/7/63, com suas alterações posteriores, é uma sociedade 
de economia mista que tem por objetivo a prestação de serviço 
público de saneamento básico, mediante a celebração de ajustes com 
os municípios. 

Para sanar o problema apontado e após consulta aos técnicos do 
Poder Executivo, a relato ria apresenta o Substitutivo no 1, que define 
os projetos a serem desenvolvidos e as atividades a serem exploradas 
pela COPASA-MG e estabelece, ainda, autorizações específicas, de 
acordo com o que preceituam as Constituições da República e do 
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Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.022/2002 na 
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-

MG - a participar de sociedade constituída para a implantação e a 
construção das hidrelétricas que especifica e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

COPASA-MG autorizada a participar, majoritária ou 
minoritariamente, de sociedade constituída para a implantação e a 
construção: 

I -da Hidrelétrica de Traíra 11, no rio Suaçuí Grande; 
11 - da Pequena Central Hidrelétrica de Pai Joaquim, no rio Araguari ; 
111 -da Termelétrica Barreiro, no Município de Belo Horizonte. 
Parágrafo único - O acordo de acionistas firmado para a constituição 

de sociedade a que se refere o "caput" deste artigo será encaminhado 
pela COPASA-MG à Assembléia Legislativa no prazo de dez dias, a 
contar de sua formalização. • 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Aílton 

Vilela - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.043/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno) 

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

altera a redação de dispositivos da Lei n° 12.836, de 1998. 
Publicada em 23/3/2002, a matéria foi distribuída a esta Comissão 

para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Durante a discussão do parecer, foi apresentada proposta de 
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emenda, que, tendo sido aprovada, ensejou nova redação do 
parecer, nos termos do art. 138, § 1°, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei no 12.836, de 1998, autorizou o Poder Executivo a realizar 

operação de crédito com o Banco do Nordeste do Brasil S.A., até o 
limite de R$62.364.000,00, para a execução de programas e obras 
que levem ao desenvolvimento do turismo nas regiões Norte e 
Nordeste do Estado. Agora, solicita o Chefe do Executivo a alteração 
do limite de contratação para R$300.000.000,00, salientando que tais 
recursos serão aplicados com o objetivo exclusivo de incentivar a 
atividade turística, visando à melhoria das condições socioeconômicas 
da população residente nas áreas consideradas de interesse turístico. 

Segundo o art. 61, IV, da Constituição Estadual, compete à 
Assembléia Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e 
operação de crédito. A par da autorização legislativa específica, a 
efetivação de operação de crédito depende do cumprimento de outras 
exigências estabelecidas pela legislação, uma vez que a alteração do 
limite de contratação se configura como um novo empréstimo. A 
propósito, verifica-se que o art. 167, 111, da Constituição da República 
veda a realização de operações de crédito que excedam o montante 
das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante 
créditos suplementares ou espec1a1s com finalidade precisa, 
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 

Devem ser observados, ainda, os requisitos do art. 32 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, notadamente os limites e as condições 
fixados na Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001, modificada 
pela Resolução n° 3, de 2002. Cumpre consignar que, segundo o art. 
1 5 da referida resolução, é vedada a contratação de crédito nos cento 
e oitenta dias anteriores ao final do mandato do Chefe do Executivo 
do Estado, do Distrito Federal ou do município, ou seja, o Estado tem 
o prazo até 30/6/2002 para efetivar a operação. 

Vale observar que a verificação da compatibilidade da operação de 
crédito com as exigências financeiras e orçamentárias da legislação 
citada é de competência da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, motivo pelo qual deixamos de analisar a questão. 

Por fim, apresentamos a Emenda n° 1, que visa a corrigir um 
equívoco constante na proposição, e a Emenda no 2, que acrescenta 
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dispositivos ao art. 2° da lei que se pretende modificar. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 2.043/2002 com as Emendas n°s 1 e 
2, apresentadas a seguir. 

EMENDA N° 1 
Substitua-se, no art. 1° da Lei no 12.836, a que se refere o art. 1° da 

proposição, o termo "cruzeiros" por "reais". 
EMENDA N° 2 

Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Art ..... - O art. 2° da Lei no 12.836, de 21 de maio de 1998, passa a 

vigorar acrescido dos seguintes incisos VIl e VIII: 
"Art. 2°- ............................................. .. 
VIl - conclusão das obras de asfaltamento da BR-367 nos trechos 

compreendidos entre Almenara e Salto da Divisa e entre Minas Novas 
e Virgem da Lapa; 

VIII- recapeamento da BR-367 em toda a sua extensão.".". 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Aílton Vilela - Sávio Souza 

Cruz - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.050/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Cabo Morais, o projeto de lei em análise 
acrescenta dispositivo na Lei n° 10.419, de 16/1/91, que concede 
passe livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com 
idade superior a 65 anos no transporte coletivo intermunicipal e dá 
outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 23/3/2002, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, 
vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto à sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
Visando a ampliar o conhecimento da Lei n° 1 0.419, de 1991, que 
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concede passe livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às 
pessoas com idade superior a 65 anos no transporte coletivo 
intermunicipal, o projeto de lei em tela obriga a afixação de cartazes 
com o inteiro teor do referido texto legal em local de fácil visualização 
dos terminais rodoviários e dos pontos de parada de ônibus do 
transporte intermunicipal de passageiros, além de estipular as 
penalidades a que ficam sujeitos os que descumprirem essa 
determinação. 

De todos os terminais em operação no Estado, somente são 
próprios estaduais o Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro -
TERGIP - e o Terminal Turistico JK, ambos localizados no Município 
de Belo Horizonte. Os demais são de propriedade dos municípios, que 
têm competência para operá-los diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, uma vez que o inciso V do art. 30 da 
Constituição da República dispõe que compete aos municípios 
"organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial". No mesmo sentido, o 
art. 2° da Lei no 8.987, de 13/2/95, que regulamentou o art. 175 da 
Constituição da República, considera como poder concedente o ente 
federado em cuja competência se encontre o serviço público objeto de 
concessão ou permissão. 

Assim, como a prestação do serviço público de manutenção de um 
terminal rodoviário de passageiros é da competência do ente que tem 
a sua propriedade ou de seu delegatário, a proposição em análise não 
pode alcançar os terminais rodoviários de propriedade dos municípios. 
A ingerência do Estado em matéria de competência de outro ente 
federado afronta o princípio federativo que garante igual autonomia e 
capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 

O legislador estadual pode estabelecer regras apenas para os 
terminais rodoviários de propriedade do Estado, desde que elas não 
firam as legislações federal e estadual sobre a concessão dos 
serviços públicos e não alterem as regras estabelecidas 
contratualmente com os atuais concessionários dos respectivos 
terminais. 

Por outro lado, o art. 1 O, inciso IX, da Constituição mineira arrola 
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como competência do Estado explorar diretamente, ou mediante 
concessão, os serviços de transporte rodoviário estadual de 
passageiros, e a Lei n° 7.367, de 2/10/1978, determina que a 
exploração e a delegação desse serviço competem ao Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais- DER-MG. 

Em decorrência, é possível a introdução de cláusula nos editais de 
licitação e, posteriormente, nos contratos de concessão, obrigando a 
afixação dos referidos cartazes nos pontos de vendas de passagens 
mantidos pelas empresas concessionárias do serviço de transporte de 
passageiro intermunicipal. 

A Lei no 10.453, de 22/1/91, que dispõe sobre a concessão e a 
permissão de serviço público, garante ao usuário o direito de não 
pagar tarifas que não estejam devidamente aprovadas e autorizadas 
pela autoridade competente (art. 14, inciso IV). No caso em análise, a 
tarifa cobrada dos deficientes e dos maiores de 65 anos, além de não 
autorizada, é proibida por força de lei. Entretanto, o mesmo diploma 
legal estabelece que o Estado só pode alterar as cláusulas contratuais 
quando julgar conveniente para o melhor atendimento do usuário (art. 
9°, inciso 111) e que, se tal medida provocar o desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, a empresa concessionária tem direito à revisão 
da tarifa cobrada (art. 12, inciso 111). Assim sendo, a proposição em 
análise não deve alterar as regras estabelecidas contratualmente com 
as atuais concessionárias, pois essa alteração pode acarretar revisão 
do preço das tarifas cobradas, o que contraria o interesse dos 
usuários. 

Por fim, como a Lei no 10.419, de 1991, altera dispositivo da Lei no 
9.760, de 1989, é mais adequado que se faça a divulgação do art. 1° 
desta lei, com sua nova redação, uma vez que esse dispositivo 
contém o principal comando legal. 

Apresentamos, a seguir, o Substitutivo no 1, visando a modificar o 
projeto para que seja divulgado o art. 1° da Lei n° 9.760, de 1989, com 
a redação dada pela Lei no 10.419, de 1991, nos pontos de venda de 
passagens intermunicipais no território do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.050/2002 
na forma do Substitutivo no 1, que apresentamos. 
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SUBSTITUTIVO N° 1 

Dispõe sobre a divulgação do art. 1° da Lei no 9.760, de 20 de abril 
de 1989, com a redação dada pela Lei no 10.419, de 16 de janeiro de 
1991, que concede passe livre aos deficientes físicos, mentais e 
visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos, nos pontos de 
vendas de passagens intermunicipais no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado, ao conceder a exploração de linha de transporte 

intermunicipal, estabelecerá cláusula obrigando a concessionária a 
afixar, em local de fácil visualização, nos pontos de vendas de 
passagens, alerta com relação às gratuidades previstas na Lei no 
10.419, de 16 de janeiro de 1991. 

Parágrafo único - Ao órgão gestor do transporte caberá 
regulamentar, no prazo de cento e oitenta dias, o disposto no "caput" 
deste artigo, além da fiscalização de seu cumprimento. 

Art. 2° - O contrato de concessão da exploração a que se refere o 
art. 1 o estabelecerá penalidade pelo descumprimento da obrigação 
prevista neste artigo por parte do concessionário. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton 

Vilela - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.060/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre a política estadual de arquivos. 

Publicada em 28/3/2002, a matéria foi distribuída a esta Comissão 
para, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, 
receber parecer quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e 
legais. 

Fundamentação 
A matéria se insere entre aquelas reservadas pela Constituição 

Federal como sendo de competência legislativa concorrente entre a 
União, os Estados e o Distrito Federal, por força do comando 
estabelecido no art. 24 da Lei Maior, nos seus incisos Vil, VIII, "in 
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fine", e IX, "ab initio". De fato, a política estadual de arquivos 
constitui-se em instrumento político e administrativo de proteção ao 
patrimônio histórico, cultural, turístico e paisagístico do Estado, bem 
como de responsabilização por dano a bens e direitos relativos a 
esses valores, questões intrínsecas à educação, à cultura e ao ensino 
no Estado. 

Também a competência material prevê, nas três esferas de governo, 
a implementação de ações voltadas para a conservação do patrimônio 
público, a proteção dos documentos, das obras e de outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, bem como o impedimento da 
evasão, da destruição e da descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico e cultural, conforme dispõe o 
art. 23, incisos I, "in fine", 111 e IV, também da Constituição Federal. 

No exercício de sua competência legislativa concorrente, a União 
promulgou a Lei no 8.159, de 8/1/91, que dispõe sobre a política 
nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. 
Essa norma geral determinou, nos seus arts. 17 e 21, que a 
administração da documentação pública ou de caráter público é 
competência das instituições arquivísticas respectivas de cada ente 
federado e que legislação específica de cada um desses entes 
definirá os critérios de organização e vinculação dos seus arquivos, 
bem como a gestão e o acesso aos documentos. 

No exercício de sua competência legislativa suplementar, o Estado 
apresenta o projeto de lei sob análise, que busca adequar a disciplina 
da matéria no âmbito do Estado às normas gerais emanadas pela 
União, suplementando-as no que cinge aos aspectos específicos da 
proteção de seus bens de valor histórico, artístico e cultural, sejam 
eles documentos ou obras. 

Outrossim, a disciplina da matéria no contexto da Lei n° 11.726, de 
30/12/94, que estabelece a política cultural do Estado, atribui ao tema 
tratamento subordinado ao aspecto genérico que a lei enfoca, em 
dissonância com o contexto autônomo e independente que lhe atribuiu 
a norma geral da União que dispõe sobre a política nacional de 
arquivos públicos e privados. 

Nesse ponto, cumpre salientar que o Conselho Estadual de Arquivos 
- CEA -, mencionado no art. 14 do projeto, teve a sua criação prevista 
no art. 83 da citada Lei n° 11.726, fato esse que não deve ser omitido 
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no projeto, por constituir referência tanto para o legislador, quanto 
para o intérprete e o aplicador da lei. Assim, apresentamos a Emenda 
no 1, que, ao dar nova redação ao art. 14 do projeto, remete ao art. a3 
da lei destacada. 

Por outro lado, a obrigatoriedade de reunião periódica dos membros 
do Conselho e a responsabilidade do seu Presidente pela convocação 
dessas reuniões, questões previstas no art. 15 do projeto, constituem 
matéria de natureza regimental do Conselho, não devendo, portanto, 
ser objeto de lei no sentido estrito. Por essa razão, apresentamos a 
Emenda no 2, que suprime o referido artigo. 

Feitos os ajustes propostos, verificamos que nada obsta à normal 
tramitação do projeto em tela, no que tange à competência estadual e 
à iniciativa do processo legislativo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.060/2002 

com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação: 
"Art. 14- Compete ao Conselho Estadual de Arquivos- CEA -,a que 

se refere o art. a3 da Lei no 11.726, de 30 de dezembro de 1994, 
examinar, em conjunto. com as comissões permanentes de que trata o 
art. ao desta lei, a relação dos documentos a serem eliminados por 
indicação das instituições arquivísticas do Estado.". 

EMENDA N°2 
Suprima-se o art. 15 do projeto, renumerando-se os demais. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio 

Souza Cruz - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.729/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe visa 
dar nova redação aos incisos I a V do art. ao da Lei n° 13.439, de 
30/12/99. 

Aprovado no 1 o turno, na forma proposta, retorna o projeto a esta 

~-----------~------------~ 
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Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva modificar a redação do art. 8" da 

Lei no 13.439, de 1999, que autoriza o Poder Executivo a negociar e a 
alienar os direitos, os créditos e os bens imóveis da extinta Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa - e os adquiridos 
pelo Estado no processo de alienação das ações representativas do 
controle acionário do Banco de Crédito Real de Minas Gerais -
CREDIREAL- e do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE. 

O referido artigo estabelece que tais direitos e créditos serão 
atualizados quando ocorrer a cessão, negociação, renegociação ou 
alienação, em conformidade com os termos originalmente pactuados 
e, na sua ausência, com os daquela lei, podendo seus valores ser 
recebidos com redução do saldo devedor, nos seguintes percentuais, 
a serem aplicados sobre o montante do crédito atualizado: 

I - 40% (quarenta por cento) para pagamento à vista; 
11 - 35% (trinta e cinco por cento) para pagamento em seis parcelas; 
111 - 30% (trinta por cento) para pagamento em doze parcelas; 
IV - 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento em vinte e quatro 

parcelas; 
V- 20% (vinte por cento) para pagamento em trinta e seis parcelas. 
O projeto em exame objetiva tão-somente aumentar os percentuais 

de desconto estabelecidos nesses incisos para 80%, 60%, 40%, 30% 
e 25%, respectivamente. 

Inicialmente, cabe informar que tais direitos e créditos são 
provenientes, basicamente, de carteiras habitacionais, bancárias, 
rurais, comerciais e industriais da MinasCaixa, do CREDIREAL e do 
BEMGE, conforme se depreende do disposto nos arts. 7° e 13 a 15 do 
Decreto n° 41.123, de 2000, que regulamenta a Lei n" 13.439, de 
1999. 

A medida proposta aparentemente implica perda de receita, ao 
autorizar o aumento dos percentuais de redução do saldo devedor. 
Entretanto, tais créditos são de diffcil ou até mesmo improvável 
liquidação, uma vez que sua atualização atinge, na maioria dos casos, 
montantes tão elevados que impossibilitam aos devedores quitar suas 
dívidas. Além disso, é grande o número de devedores inadimplentes, 
e as dívidas não possuem garantia real. 
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Desse modo, o projeto em análise busca adequar os montantes 

das dívidas à capacidade econômica do devedor, podendo trazer 
receitas para os cofres públicos, à medida que, em face do incentivo, 
ocorrer o ingresso de recursos considerados perdidos. 

Vale registrar ainda que a norma contida no art. 14 da Lei 
Complementar Federal no 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), não se aplica à proposição, uma vez que os direitos e créditos 
do Estado sobre os quais incidirá o desconto para pagamento não são 
de natureza tributária. 

Visando aprimorar a proposição apresentada, este relator apresenta 
o Substitutivo no 1, que dá nova redação ao art. 1°, a fim de aumentar 
o desconto para os créditos de baixo valor que normalmente são 
devidos pela população de baixa renda. 

O art. 2° do substitutivo visa desonerar o Estado de sua dívida para 
com a CEMIG, dívida essa em sua parte já vencida e não-paga, 
relativa ao Termo de Contrato de Cessão de Crédito do Saldo 
Remanescente da Conta de Resultado a Compensar, transformando-a 
em dívida do Estado para com a União ou com o BNDES, o que não 
significa, portanto, acréscimo ao endividamento do Estado. 

O art. 3° do substitutivo objetiva fazer a revisão da cessão dos ativos 
feita à Caixa Econômica Federal, como conseqüência da liquidação 
extrajudicial da MinasCaixa, que se mostra onerosa para o Estado. 
Neste caso, haverá aumento do endividamento público de Minas 
Gerais relativo ao total dos recursos recebidos pelo Estado, o qual 
será liquidado no prazo de 15 anos. 

Essas transações exigirão, é claro, aprovação do Senado Federal. 
O substitutivo acrescenta também dois dispositivos, que tratam do 

parcelamento dos honorários advocatícios nos mesmos prazos 
concedidos para o pagamento do saldo devedor e da utilização dos 
créditos decorrentes de precatórios para quitação de divida com o 
Estado. 

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

1.729/2001, no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a redação do art. 8° da Lei no 13.439, de 30 de dezembro de 
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1999, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Sem prejuízo do disposto no art. 8° da Lei no 13.439, de 30 

de dezembro de 1999, os créditos de que trata a referida lei, após 
devidamente atualizados, poderão ser recebidos: 

I -Valores até R$1 0.000,00 (dez mil reais), com desconto de: 
a) 80% (oitenta por cento), para pagamento à vista; 
b) 60% (sessenta por cento), para pagamento em seis parcelas; 
c) 40% (quarenta por cento), para pagamento em doze parcelas; 
d) 30% (trinta por cento), para pagamento em vinte e quatro 

parcelas; 
e) 25% (vinte e cinco por cento), para pagamento em trinta e seis 

parcelas; 
11- Valores acima de R$10.000,01 (dez mil reais e um centavo), com 

desconto de: 
a) 50% (cinqüenta por cento), para pagamento à vista; 
b) 40% (quarenta por cento), para pagamento em seis parcelas; 
c) 35% (trinta e cinco por cento), para pagamento em doze parcelas; 
d) 30% (trinta por cento), para pagamento em vinte e quatro 

parcelas; 
e) 25% (vinte e cinco por cento), para pagamento em trinta e seis 

parcelas. 
§ 1 o - Mediante opção do devedor, os créditos renegociados que 

possuem parcelas vincendas, na data de publicação desta lei, 
poderão ser beneficiados pelas condições previstas nos incisos I e li 
deste artigo, desde que a nova operação não implique devolução pelo 
Estado de qualquer quantia já recebida. 

§ 2°- Ficam mantidas as demais condições previstas na Lei 13.439, 
de 30 de dezembro de 1999. 

§ 3° - Os honorários advocatícios serão recolhidos em número de 
parcelas não inferior ao concedido para quitação dos créditos 
ajuizados, respeitados os limites e condições estabelecidos por esta 
lei. 

Art. 2° - As garantias por débitos de responsabilidade do Estado de 
Minas Gerais, oriundos do Termo de Contrato de Cessão de Crédito 
do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar - CRC 
-, assinado com a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -, 
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em 31 de maio de 1995, poderão incluir as receitas provenientes 
dos tributos de que trata o art. 155, além das receitas a que se 
referem os arts. 157 e 159, inciso I, alínea "a", e inciso 11, todos da 
Constituição Federal. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplicar-se-á quando do 
repasse do crédito previsto no Contrato CRC da CEMIG à União 
Federal ou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES. 

Art. 3° - Fica o Estado autorizado a formalizar distrato da cessão de 
ativos a que se refere o Instrumento Contratual de Aquisição de Ativos 
e Outras Avenças, celebrado em 16 de junho de 1998 entre a Caixa 
Econômica Federal, o Estado de Minas Gerais e a Caixa Econômica 
do Estado de Minas Gerais, em liquidação extrajudicial, transferido 
para a Empresa Gestora de Ativos - EMGEA -, criada pela Medida 
Provisória no 2.196-1, de 28 de junho de 2001. 

§ 1 o - Formalizado o distrato, o total dos recursos recebidos pelo 
Estado em virtude do Instrumento Contratual de Aquisição de Ativos e 
Outras Avenças, deduzido dos valores das prestações habitacionais já 
repassadas, será restituído à EMGEA em parcelas mensais e 
consecutivas, no prazo de até quinze anos. 

§ 2° - Para garantir o pagamento das parcelas mencionadas no 
parágrafo anterior, o Estado poderá oferecer os recursos de que trata 
o art. 159, inciso I, alínea "a", e inciso 11, da Constituição Federal. 

Art. 5° - Fica assegurado aos devedores de empréstimos contraídos 
junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, 
remanescentes das operações do Banco do Estado de Minas Gerais -
BEMGE -, do Banco de Crédito Real de Minas Gerais - CREDIREAL -
e da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, o 
direito de compensar, total ou parcialmente, as dívidas por meio de 
precatórios de sua titularidade contra órgãos da administração direta e 
entidades da administração indireta do Estado. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Dilzon Melo - lvair Nogueira. 

PARECER SOBRE A EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI W 
157/1999 
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Desarquivado a requerimento do Deputado Ermano Batista, o 
projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o pagamento da remuneração 
dos servidores públicos e dá outras providências. 

No 1 o turno, foi a proposição aprovada com a Emenda no 1. 
No 2° turno, veio a matéria a esta Comissão, que se manifestou pela 

sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresentou ao vencido no 1 o 
turno. 

No Plenário, no 2o turno, foi apresentada pela Comissão Especial 
dos Servidores Designados a Emenda no 2, encaminhada a esta 
Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
A Emenda no 2 tem por objetivo alterar a Lei n° 10.254, de 20/7/90, 

que institui o Regime Jurídico Único do Servidor Público Civil do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Essas modificações 
consistem em alterar os critérios de designação para o exercício de 
função pública, a fim de suprir a comprovada necessidade de pessoal, 
e em dispor sobre a prioridade para o recebimento de verba retida. 

Entendemos que a proposição é procedente, pois beneficiará os 
profissionais que prestaram serviço ao Estado por longo tempo como 
designados, resguardando o direito dos candidatos aprovados em 
concurso público, de acordo com o limite das vagas previstas no 
edital. 

Ademais, consideramos justa a proposta, pois terá prioridade para o 
recebimento de verba retida a que tem direito o servidor designado 
que não renovar contrato administrativo com o Estado. 

Quanto ao aspecto das finanças públicas, entendemos que a 
matéria não encontra óbice do ponto de vista financeiro ou 
orçamentário, pois não implicará aumento de despesa, visto que 
apenas estabelece critérios e prioridade. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda no 2 ao 

Projeto de Lei no 157/99, apresentada em Plenário no 2° turno. 
Sala das Comissões, 9 de maio de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Antônio Carlos 

Andrada - Márcio Kangussu - Eduardo Brandão. 
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De autoria da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a 
proposição em exame requer ao Presidente da Assembléia Legislativa 
seja enviado ofício à Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, 
solicitando informações sobre o processo de licenciamento de 
exploração de lavra de minério de ferro na serra da Piedade, 
concedido à Brumafer Mineração Ltda. 

À proposição foi anexado o Requerimento no 2.948/2001, por 
determinação do Presidente da Assembléia, conforme dispõe o art. 
173, § 2°, do Regimento Interno. 

Após publicação, vem à Mesa da Assembléia para receber parecer, 
nos termos do art. 79, VIII, "c", do citado Regimento. 

Fundamentação 
De modo geral, com mais ou menos intensidade, a atividade 

mineradora, de qualquer espécie, é ofensiva ao meio ambiente, pelo 
menos quando não planejada, indiscriminada, clandestina ou não 
fiscalizada. 

A Constituição Federal disciplina em seu art. 225, § 2°, que "aquele 
que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo 
órgão público competente na forma da lei". 

Ainda com referência ao citado artigo, seu § 1°, IV, dispõe sobre a 
exigência, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, de estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade. 

A esse respeito, o art. 47 do Código de Mineração dispõe que 
incumbe ao minerador responder pelos danos e prejuízos a terceiros, 
que resultarem, direta ou indiretamente, da lavra ou da poluição do ar 
ou da água. 

Após exame de impacto ambiental, instalação, construção, 
ampliação ou funcionamento de fonte de poluição, ficam sujeitos a 
autorização do Conselho de Política Ambiental, mediante 
licenciamento próprio, que será por este expedido (Resolução no 2, de 
1981 ). 
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Como o conteúdo da matéria se refere ao licenciamento de 

exploração de lavra de minério de ferro na serra da Piedade, 
concedido à empresa Brumafer Mineração Lida., bem como à 
confirmação dos documentos do Departamento Nacional de Produção 
Mineral anexados a processos da citada empresa, consideramos 
oportuno o envio do requerimento em análise. 

No entanto, como foi anexado a este o Requerimento n° 2.948/2001, 
estamos modificando o primeiro por intermédio de substitutivo, para 
dar-lhe novo direcionamento e para adequá-lo ao disposto na 
Resolução no 2, de 1981, do COPAM. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.947/2001 na forma do Substitutivo no 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais requer a V. 
Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Presidente do 
Conselho de Política Ambiental - COPAM , solicitando-lhe 
informações sobre o processo de licenciamento ambiental para 
exploração de lavra de minério de ferro na serra da Piedade, 
concedido à empresa Brumafer Mineração Lida., bem como a 
confirmação se foram ou não anexados os documentos n°s 
831.015/94, 831.016/94, 831.501/99 e 832.102/2000, do DNPM, aos 
processos n°S 151/1987/007/2001; 151/1987/008/2001; 
151/1987/009/2001 e 151/1987/010/2001, da referida empresa. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de maio de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto 

Coelho- Ivo José- Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.047/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
a proposição em análise requer ao Presidente da Assembléia 
Legislativa o encaminhamento de ofício ao Secretário de Recursos 
Humanos e Administração, solicitando-lhe informações sobre o 
andamento dos processos de readmissão, nos termos da Lei n° 



318 
10.961, de 14/12/92. 

Após publicação, vem a matéria à Mesa para receber parecer, de 
conformidade com o art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei n° 10.961, de 14/12/92, mencionada no relatório, 

regulamentada pelo Decreto no 36.033, de 14/9/94, dispõe sobre as 
normas de elaboração do quadro geral e dos quadros especiais, 
estabelece as diretrizes para a instituição de planos de carreira do 
pessoal civil do Poder Executivo e dá outras providências. 

Em seu art. 40, a citada lei dispõe que "será readmitido o servidor 
que, entre a data da instalação da Assembléia Nacional Constituinte e 
a data de vigência da Lei n° 10.254, de 20/7/90, tenha sido 
dispensado sem processo administrativo, em decorrência de 
participação em greve, na defesa de direitos pessoais ou coletivos, 
por motivação exclusivamente politica, ou cujo afastamento tenha 
evitado que adquirisse a estabilidade prevista no art. 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal". 

Ainda em seu art. 40, §§ 3° e 4°, está disciplinado que a readmissão 
deverá ser solicitada na Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração, a requerimento, no prazo de 120 dias, a contar da data 
de publicação da lei. 

Utilizando-se da prerrogativa constitucional que o art. 62, XXXI, de 
nossa Constituição, confere ao Poder Legislativo e visto haver 
transcorrido praticamente 1 O anos da publicação da Lei n° 10.961, de 
1992, consideramos oportuno o pedido proposto para avaliação da 
eficácia da norma vigente. 

No entanto, dada a necessidade de tornar o texto da proposição ora 
analisada mais claro, optamos por apresentar-lhe substitutivo. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.047/2001 na forma do Substitutivo no 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária requer a V. 
Exa., nos termos regimentais, seja endereçado ofício ao Secretário de 
Recursos Humanos e Administração, solicitar'ldo-lhe informações 
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sobre o andamento dos processos de readmissão de servidores 
demitidos sem processo administrativo, a que se refere a Lei no 
10.961, de 14/12/92. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de maio de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto 

Coelho- Ivo José- Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.277/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, a proposição em análise 
postula a inserção, nos anais da Assembléia, do artigo intitulado 
"Solução para o aço está em casa", assinado pelo Sr. João César de 
Freitas Pinheiro, geólogo e doutor em Administração e Política de 
Recursos Minerais, e publicado no jornal "Gazeta de Minas", edição 
de 10/4/2002. 

O requerimento foi publicado em 25/4/2002 e vem agora à Mesa 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial 

especialmente relevante para o Estado, nos anais da Assembléia 
Legislativa, é prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno e 
sujeita-se a parecer, nos termos do art. 234. 

De acordo com a interpretação do texto regimental, entende-se que 
a matéria a ser transcrita deve exprimir uma manifestação política ou 
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de 
Minas Gerais. 

A matéria em referência, da lavra do profundo conhecedor do setor 
siderometalúrgico brasileiro, constitui uma análise pessoal dos 
problemas envolvendo a questão, no panorama atual de estagnação 
da produção mundial de aço. Nela, além de traçar um breve histórico 
da indústria nacional, aponta soluções para a saída da crise. 

Em que pese ao seu valor como artigo consistentemente bem-
articulado e embasado em argumentação sólida, cumpre-nos dizer 
que o assunto de que trata diz respeito à política externa norte-
americana, protecionista. Além disso, o assunto específico de que 
trata é uma análise predominantemente técnica, por isso o seu ponto 
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de vista certamente será levado ao conhecimento daqueles que se 
ocupam do assunto, por meio das diversas publicações dedicadas ao 
tema. 

Dessa forma, este relator tem o entendimento, "data venia", de que a 
inserção do artigo nos registros oficiais desta Casa não é apropriada, 
ainda mais por que ele não exprime manifestações política nem 
cultural referentes a Minas Gerais. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento no 

3.277/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de maio de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente • Alberto Pinto Coelho, relator • Ivo José · 

Olinto Godinho · Mau ri Torres · Wanderley Ávila · Álvaro Antônio. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 8/5/2002, as seguintes 
comunicações: 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. José 
Teixeira Borges, ocorrido em 2/5/2002, nesta Capital. (·Ciente. Oficie· 
se.) 

Do Deputado Paulo Pettersen, notificando o falecimento do Sr. 
Ademir Lopes Silva, ocorrido em 7/5/2002, em Carangola. (· Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Arlen Santiago, notificando o falecimento da Sra. Lígia 
Castro Silva Penna, ocorrido em 3/5/2002, 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 congratulações com o Procurador-Geral de Justiça e o Secretário 

Executivo do PROCON·MG pelos 20 anos de funcionamento do 
PROCON no Estado (Requerimento no 3.247/2002, do Deputado 
Doutor Viana); 

de congratulações com a comunidade do Município de Pedras de 
Maria da Cruz pelo transcurso do décimo aniversário de sua 
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emancipação (Requerimento no 3.257/2002, do Deputado Arlen 
Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de Jaíba pelo 
transcurso do décimo aniversário de sua emancipação (Requerimento 
no 3.258/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de Baependi 
pelo transcurso do 146° aniversano de sua emancipação 
(Requerimento no 3.259/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Sr. Renato Carvalho de Andrade Pinto, 
Vereador à Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, pela apresentação 
do projeto que deu origem à Lei Municipal no 2.602, de 18/5/2001 
(Requerimento no 3.262/2002, do Deputado Marcelo Gonçalves); 

de congratulações com o Sr. Clóvis Cavalcante Piragibe Magalhães, 
Juiz de Direito da Comarca de Leopoldina, pelo trabalho desenvolvido 
à frente desse cargo (Requerimento no 3.271/2002, do Deputado Bené 
Guedes); 

de congratulações com a Escola Federal de Engenharia de ltajubá 
por sua elevação à categoria de universidade. (Requerimento no 
3.318/2002, da Comissão de Educação); 

de congratulações com o Presidente da República por ter 
sancionado as leis que criaram as Universidades Federais de São 
João del-Rei e de ltajubá. (Requerimento no 3.320/2002, da Comissão 
de Educação); 

de congratulações com a Escola Estadual Senador Bueno de Paiva 
pelo 83° aniversário de sua criação. (Requerimento no 3.321/2002, da 
Comissão de Educação). 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 2.152 
a 2.160/2002 - Requerimentos nos 3.340 a 3.342/2002 - Requerimento 
da Bancada do PT - Comunicações: Comunicações dos Deputados 
Marcelo Gonçalves (3), Miguel Martini e Paulo Piau - Interrupção e 
reabertura dos trabalhos ordinários - Questão de ordem 
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton -
Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Miguel Martini - Pastor 
George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Na varro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Aílton Vilela) - Às 14h9min, 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 
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-A Deputada Maria Olívia, 2•-secretária "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, nas funções de 1 o_ 

Secretário, lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Da Sra. Esther Grossi, Deputada Federal, recomendando a 
elaboração do plano estadual de educação. (- À Comissão de 
Educação.) 

Do Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça do 
Estado, encaminhando exemplar do Plano Geral de Atuação do 
Ministério Público para 2002. 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, prestando 
informações a respeito do Requerimento no 3.194/2002, do Deputado 
Kemil Kumaira. 

Dos Srs. Patrick Neil Drumond Albuquerque e Wesley De Santi 
Melo, respectivamente, Presidentes das Câmaras Municipais de 
Carangola e Sacramento, confirmando a participação no I Concurso 
Estadual de "Sites" sobre Turismo. 

Do Sr. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF, acusando o 
recebimento do relatório sobre o projeto de lei florestal, em tramitação 
nesta Casa, e comunicando que esse órgão só se manifestará 
oficialmente sobre a matéria quando ela for à sanção governamental. 
(- Anexe-se ao Projeto de Lei no 498/99.) 

Do Sr. Afonso Ligório de Faria, Superintendente do INSS no Estado, 
encaminhando planilha contendo informações solicitadas, no Ofício n° 
233/2002/SGM, pela CPI da Mineração Morro Velho. (- À CPI da 
Mineração Morro Velho.) 

Do Sr. Geraldo Valadares Roquette, Chefe de Gabinete do DER-
MG, informando, em atenção a convite para participar de reunião para 
tratar da situação da BR-367, que se trata de rodovia federal, de 
responsabilidade do DNIT. (-À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Maurício Vieira Bracks, Subchefe para Assuntos Jurídicos da 
Casa Civil da Presidência da República, agradecendo o convite para 
proferir palestra no Fórum Técnico A Consolidação das Leis como 
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Do Sr. Caio Márcio Benício Rocha, Gerente da Divisão de Extração 
de Minerais Metálicos da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -, informando, em atenção a solicitação da CPI da Mineração 
Morro Velho (encaminhada por meio do Ofício no 407/2002/SGM), que 
esse órgão não dispõe de informação relativa aos índices atuais de 
contaminação por arsênio nos lagos de rejeitos da Mineraxão Morro 
Velho, os quais serão objeto de novo monitoramento. (- A CPI da 
Mineração Morro Velho.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI N° 2.152/2002 

Declara de utilidade pública o Conselho Particular Vicentino, com 
sede no Município de Marmelópolis. 

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

Vicentino, com sede no Município de Marmelópolis. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, maio de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: O Conselho Particular Vicentino, de Marmelópolis, 

fundado em outubro de 1982, é sociedade civil, de caráter filantrópico 
e sem fins lucrativos, que tem como objetivo precípuo levar ajuda, 
promoção, amparo e abrigo a quantos necessitem, principalmente aos 
pobres desamparados, sem diferenciação de cor, condição social, 
credo político ou religioso. 

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos 
por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.153/2002 
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Produtores Rurais da Comunidade Coqueiros, com sede no Município 
de Coqueiral. 

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

Comunitária dos Produtores Rurais da Comunidade Coqueiros, 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, 9 de maio de 2002. 
Dilzon Melo 
Justificação: A Associação Comunitária dos Produtores Rurais da 

Comunidade Coqueiros é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com 
personalidade jurídica própria e duração por prazo indeterminado. 
Tem por finalidade estatutária promover a melhoria do convívio entre 
os habitantes do lugar, proporcionar aos associados e a seus 
dependentes atividades econom1cas, culturais, desportivas e 
assistenciais, desenvolvendo ações que visem à proteção da saúde e 
da família, combatendo a fome e a pobreza, visando ao aumento da 
renda com a exploração agropecuária e a capacitação profissional, 
habilitando as pessoas portadoras de deficiência no mercado de 
trabalho. 

A referida Associação funciona regularmente, e sua diretoria é 
composta por pessoas idôneas, que não recebem qualquer 
remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Reconhecê-la como de utilidade pública estadual irá proporcionar 
maiores condições para a dinamização de suas atividades e 
concretização de todos os seus objetivos. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares 
para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.154/2002 
Declara de utilidade pública a Sociedade Civil Nossa Senhora do 

Rosário, com sede no Município de Varginha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 



Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Civil 
Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de Varginha. 

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 
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Justificação: A Sociedade Civil Nossa Senhora do Rosário é uma 
entidade beneficente, tem por finalidade amparar, difundir e promover 
o ensino, as obras de promoção humana e assistência social, 
principalmente as pessoas pobres e deficientes. Para tanto, fomenta e 
organiza atividades de lazer e de aperfeiçoamento físico, atendendo a 
crianças, jovens, adultos e idosos. 

A referida instituição funciona regularmente e tem uma diretoria 
composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo 
exercício de seus respectivos cargos. 

Reconhecer a instituição como de utilidade pública estadual irá 
proporcionar maiores condições para a dinamização de suas 
atividades e concretização de seus objetivos. 

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 N° 2.155/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Corinto, 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 de Corinto, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2002. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: A entidade preenche todos os requisitos legais para a 

obtenção do título de utilidade pública estadual. Assim, nada mais 
justo e oportuno do que conferir esse título à entidade, permitindo a 
ela a prestação de maiores e melhores serviços na região onde atua. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI N° 2.156/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Getsêmani, 

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

Assistencial Getsêmani, 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, 7 de maio de 2002. 
João Leite 
Justificação: A Associação Assistencial Getsêmani é uma sociedade 

beneficente, foi fundada em 16/9/96, tem por objetivo prestar 
assistência ao menor carente e ao idoso. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública 
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado e trará visíveis 
benefícios a toda a população de Minas Gerais. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.157/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Piracema, 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 Piracema, 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, 9 de maio de 2002. 
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 
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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 Piracema permitirá 
que a entidade se torne apta a alçar projetos maiores no 
desenvolvimento de suas atividades. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares à 
aprovaçãodeste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.158/2002 
Dispõe sobre obrigações relativas ao fornecedor que, 

indevidamente, remeter o consumidor a protesto em cartório e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o fornecedor que, indevidamente, remeter o 

consumidor a protesto em cartório obrigado a providenciar o devido 
cancelamento, sob sua inteira responsabilidade. 

Art. 2° - Assim que protocolado o pedido de cancelamento de 
protesto a que se refere o artigo anterior, deverá o fornecedor, 
imediatamente, enviar ao consumidor protestado cópia do competente 
protocolo. 

Art. 3° - Transcorridos cinco dias úteis da protocolização do pedido 
de cancelamento, deverá o fornecedor, após retirá-lo do tabelionato 
de protesto de títulos, enviar, no mesmo dia, a via original da certidão 
de cancelamento ao consumidor indevidamente protestado, fazendo-o 
através de carta registrada. 

Parágrafo único - As custas relativas ao procedimento de que trata 
esta lei, inclusive as despesas postais previstas no "caput" deste 
artigo, correrão às expensas do fornecedor. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2002. 
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Agostinho Silveira 
Justificação: O projeto que apresentamos pretende livrar de 

constrangimento o consumidor levado, indevidamente, a protesto em 
cartório. Atualmente, o consumidor é obrigado a suportar o ônus de 
obter carta de anuência do estabelecimento que o cadastrou na lista 
dos inadimplentes para ser apresentada ao cartório de protestos. 
Além de gerar vários constrangimentos, todo esse trabalho pode levar 
vários dias. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.159/2002 
Dispõe sobre obrigatoriedade de informação ao consumidor sobre 

qualquer alteração na quantidade de produtos expostos à venda no 
comércio e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Todo aquele que vende ou expõe à venda mercadoria cuja 

embalagem venha a sofrer qualquer alteração em sua quantidade, 
peso ou volume, fica obrigado a afixar cartazes, com caracteres 
visíveis de no mínimo 2 em, nas gôndolas que contiverem os 
respectivos produtos, especificando, de forma ostensiva, a quantidade 
anterior e a quantidade atual, por um período mínimo de cento e vinte 
dias. 

Art. 2° - Os fabricantes e os importadores dos produtos com 
quantidade alterada são obrigados a comunicar ao PROCON estadual 
as alterações efetivadas, antes do lançamento desses produtos no 
mercado de consumo. 

Art. 3° - A inobservância das normas contidas nesta lei sujeitará o 
fabricante, o importador e o comerciante às penalidades previstas na 
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2002. 
Eduardo Brandão 
Justificação: Este projeto de lei objetiva coibir a prática desleal 
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perpetrada por algumas indústrias no decorrer dos anos, a redução 
da quantidade, do peso ou do volume em embalagens 
tradicionalmente ofertadas no mercado de consumo, inclusive 
medicamentos, sem a conseqüente redução do preço, a omissão de 
informações ou publicidade clara, ostensiva, adequada e suficiente 
para alertar os consumidores sobre tais alterações. Objetiva também 
proporcionar clareza ao consumidor, porquanto o Código de Defesa 
do Consumidor, em seu art. 6°, 111 e IV, e estabelecer, como direitos 
básicos do consumidor, a informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade e preço, e a 
proteção contra publicidade enganosa e métodos comerciais desleais 
e abusivos. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.160/2002 
Dispõe sobre a proibição, no território do Estado de Minas Gerais, 

nos serviços de radiodifusão e emissoras de televisão, a execução de 
músicas cuja letra contenha expressões atentatórias à moral e aos 
bons costumes, faça apologia a qualquer tipo de violência ou utilize 
termos de baixo calão e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibida, em todo o território do Estado de Minas 

Gerais, nos serviços de radiodifusão e emissoras de televisão, a 
execução de músicas cuja letra contenha expressões atentatórias à 
moral e aos bons costumes, faça apologia a qualquer tipo de violência 
ou utilize termos de baixo calão. 

Art. 2° - As empresas de radiodifusão e as emissoras de televisão 
particulares ou públicas que descumprimem esta lei estarão sujeitas 
às seguintes penalidades: 

I - advertência, na primeira ocorrência; 
11 - multa, no valor de R$1 0.000,00 (dez mil reais), na segunda 

ocorrência; 
111 - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso 11, nas 

ocorrências subseqüentes. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2002. 
Eduardo Brandão 
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Justificação: As emissoras de rádio e de televisão vêm exibindo 
músicas apelativas, com letras que agridem o telespectador, 
principalmente as crianças. Além disso, a mídia veicula "clips" de 
músicas que exibem expressões altamente vulgares e até 
pornográficas. Sabemos da liberdade de expressão que é concedida 
aos meios de comunicação, mas não podemos ficar omissos quanto 
às agressões que chegam aos lares todos os dias, por meio da 
música, um meio cultural que atinge a maioria da população e, 
principalmente, forma opinião. 

Vimos que não há nenhum controle quanto à exibição das músicas. 
Assim, solicito aos nobres pares o apoio à proposta de grande valia 
para o bem-estar social dos cidadãos mineiros. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
N° 3.340/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Desembargador Orlando Adão de Carvalho pela sua posse como 
Presidente do TRE-MG. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N" 3.341/2002, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a direção 
do Hospital Felício Rocho pelos 50 anos de fundação dessa 
instituição.(- À Comissão de Saúde.) 

N° 3.342/2002, do Deputado Agostinho Patrús, solicitando seja 
formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Demerval José 
Pimenta Filho, ex-Deputado Estadual, ocorrido em 9/5/2002, nesta 
Capital.(- À Comissão de Administração Pública.) 

Da Bancada do PT, solicitando a imediata abertura de inquérito para 
apurar a quebra de decoro parlamentar cometida pelo Deputado lrani 
Barbosa, imputando-lhe a penalidade regimental cabível, em virtude 
de discurso proferido em reunião do Plenário, quando se referiu com 
palavras ofensivas aos Deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, 
atribuindo-lhes prática de atos definidos como crime no Código Penal. 
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Comunicações 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 
Marcelo Gonçalves (3}, Miguel Martini e Paulo Piau. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência 

interrompe os trabalhos ordinários, nos termos do § 1 o do art. 22 do 
Regimento Interno, para destinar esta parte da reunião a homenagem 
à Polícia Civil, pela passagem do Dia do Policial Civil. 

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

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Estão reabertos 
nossos trabalhos ordinários. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, minha participação 

neste instante da reunião é para trazer uma comunicação do 
Deputado Paulo Piau dirigida à Presidência da Casa, tão bem 
representada por V. Exa. neste momento. (- Lê:) 

"O Deputado que este subscreve comunica a V. Exa. e aos demais 
membros deste Poder que a população de Sacramento se encontra 
em estado de luto pelo trágico acidente ocorrido na madrugada do dia 
de hoje, em que ônibus daquele município, transportando 43 
universitários que estudavam em faculdades e universidades no 
Município de Franca, SP, perdeu o freio e a direção e despencou em 
uma ribanceira, matando 20 estudantes, deixando 2 em estado grave 
e 21 com fraturas, hematomas e escoriações. Solicitamos, ainda, que 
se comunique à população de Sacramento, por intermédio da 
Prefeitura e da Câmara Municipal, que a Assembléia Legislativa se 
solidariza, neste momento de dor, com a comunidade sacramentana. 
Deputado Paulo Piau". 

O Deputado não está presente porque teve que viajar para aquela 
cidade. 

Sr. Presidente, fica aqui a solicitação para que V. Exa. tenha essa 
atitude de solidariedade com a população de Sacramento, sobretudo 
com as famílias enlutadas. Que possa, inclusive, se for o caso, haver 
a suspensão dos trabalhos, em virtude desse acontecimento. 

O Sr. Presidente - A Presidência, em sinal de pesar, vai suspender a 
reunião devido ao falecimento do ex-Deputado Demerval José 
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Pimenta Filho. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 

Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 13, às 9 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE, DE 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de outubro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões 
os Deputados Edson Rezende, César de Mesquita, Adelmo Carneiro 
Leão, Carlos Pimenta e Cristiano Canêdo, membros da Comissão de 
Saúde; Fábio Avelar e César de Mesquita, membros da Comissão de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais; Paulo Piau, Dimas Rodrigues, 
Márcio Kangussu e Fábio Avelar, membros da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e 
informa que, em virtude de ser esta a primeira reunião da Comissão, 
não há ata a ser lida. O Presidente comunica que a reunião se destina 
a debater o cultivo comercial de organismos geneticamente 
modificados (OGMs) no Estado de Minas Gerais. A seguir, convida a 
tomar assento à mesa os seguintes convidados: Dr. Sílvio Valle, 
Coordenador dos cursos de Biossegurança e professor da Fundação 
Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro; Dra. Karen Regina Suassuna, 
Coordenadora da Campanha de Engenharia Genética do 
Greenpeace; Dr. Antônio Fernandino de Castro Bahia Filho, Chefe da 
Unidade da EMBRAPA-MG; Dra. Jussara Passos Ribeiro de Oliveira, 
Presidente da Associação Mineira de Nutrição; Dr. Sérgio 
Brommonschenkel, professor da Universidade Federal de Viçosa; Dr. 
Cícero Plínio Bittencourt, Superintendente Operacional de Saúde, 
representando o Secretário de Estado da Saúde; Dr. Antônio 
Bandeiras, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. A seguir, o Deputado Edson Rezende 
justifica seu convite. Proseguindo, passa a palavra ao Dr. Sílvio Valle, 
que faz uso de transparências para ilustrar a sua exposição. Após, o 
Presidente passa a palavra aos convidados, conforme consta nas 
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notas taquigráficas. Participam dos debates o Sr. Luiz Fernandes 
de Souza, engenheiro aposentado; Mário Augusto Cintra Ramos, 
Assessor de Projetos da Secretaria de Estaado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; Maria do Céu Paixão Kupidlowski; 
Lúcia Pacífico Homem, Vereadora à Câmara Municipal de Belo 
Horizonte; José Janser Freire Santana, Assessor dos Trabalhadores 
na Agricultura. 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, 9 de maio de 2002. 
José Braga, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Marco Régis -

Carlos Pimenta - João Batista de Oliveira - Adelmo Carneiro Leão. 
ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 81/2002 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis de março de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz 
Tadeu Leite, Alberto Bejani e João Pinto Ribeiro, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Luiz Tadeu Leite, declara abertos os trabalhos, 
comunica que, por se tratar da primeira reunião, não há ata a ser lida, 
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. O Presidente determina à 
assessoria que proceda à distribuição das cédulas de votação e 
solicita ao Deputado João Pinto Ribeiro que atue como escrutinador. 
Apurados os votos, são eleitos, por unanimidade, para os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Luiz 
Tadeu Leite e Alberto Bejani. O Presidente dá posse ao Vice-
Presidente e é empossado por este. Na oportunidade em que 
agradece a confiança nele depositada, o Presidente designa o 
Deputado Alberto Bejani para relatar a matéria. Cumprida a finalidade 
da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
informa que, por meio de edital, os membros da Comissão serão 
convocados para a próxima reunião extraordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
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Luiz Tadeu Leite, Presidente- João Pinto Ribeiro- Alberto Bejani 

- Ermano Batista. 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 86/2002 

Às nove horas e trinta minutos do dia dez de abril de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canêdo, 
Eduardo Brandão, Marcelo Gonçalves e Luiz Tadeu Leite, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente 
"ah doe", Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e 
informa não haver ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião 
desta Comissão. A seguir, esclarece que a reunião se destina a eleger 
o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria. O 
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação aos 
Deputados e convida o Deputado Luiz Ta deu Leite a atuar como 
escrutinador. Apurados os votos, a Presidência proclama eleitos 
Presidente o Deputado Eduardo Brandão, com três votos, e Vice-
Presidente o Deputado Cristiano Canêdo, também com três votos. A 
seguir, declara empossado o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, 
a quem convida a tomar assento à mesa e passa a direção dos 
trabalhos. O Deputado Eduardo Brandão agradece a confiança nele 
depositada, empossa o Vice-Presidente eleito, Deputado Cristiano 
Canêdo e designa como relator o Deputado Marcelo Gonçalves. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, informa que a próxima reunião desta Comissão 
será convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Marcelo Gonçalves - Cristiano 

Canêdo- Hely Tarqüínio. 
ATA DA 2• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CP! DOS CARTÓRIOS 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de abril de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Rêmolo Aloise, lvair Nogueira, Agostinho Silveira, Durval Ângelo e 
Luiz Fernando Faria. Está presente, também, o Deputado lrani 
Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
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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 presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a ouvir o depoimento dos Srs. Eugênio Klein Dutra, Presidente 
do Sindicato dos Notários e Registradores de Minas Gerais -
SINOREG - MG -, e Francisco José Resende dos Santos, Presidente 
da Associação dos Serventuários da Justiça de Minas Gerais -
SERJUS-MG. O Presidente presta esclarecimentos a respeito do 
funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito e solicita 
que seja ouvida a fita da gravação de uma reunião da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, na qual o Deputado Miguel 
Martini faz a denúncia que deu origem a esta CPI. Prosseguindo, os 
depoentes, após se qualificarem, fazem as considerações iniciais. Em 
seguida, são questionados pelos Deputados Durval Ângelo, lvair 
Nogueira e Rêmolo Aloise. Na fase de discussão e votação de 
proposições da Comissão, o Presidente solicita ao relator, Deputado 
Agostinho Silveira, que faça a leitura dos requerimentos a serem 
apreciados. O relator apresenta o requerimento do Deputado Durval 
Ângelo, em que solicita sejam ouvidos nesta Comissão o Diretor-Geral 
do Tribunal de Justiça e a Juíza Corregedora Dra. Mariza Melo Porto. 
Em seguida, apresenta três requerimentos do Deputado lrani Barbosa, 
nos quais solicita seja oficiado ao Tribunal de Justiça do Estado para 
que informe a esta Comissão a data e a forma de provimento dos 100 
maiores cartórios do Estado, bem como a relação dos nomes dos 
ocupantes de cada um; após o recebimento da relação dos nomes 
dos titulares dos cartórios instalados no Estado, conforme pleiteado no 
requerimento anterior, seja solicitada ao Superintendente da Receita 
Federal cópia de suas declarações de rendimentos relativas aos 
exercícios de 1998, 1999, 2000 e 2001; seja oficiado à Corregedoria 
de Justiça, para que remeta a esta Comissão a relação dos 100 
maiores serviços notariais e de registro do Estado, segundo o critério 
de volume de emolumentos nas diversas comarcas, com o valor dos 
emolumentos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril deste 
ano, com o respectivo valor de recolhimento ao Estado. Colocados em 
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. A 
Presidência esclarece que o inteiro teor desta reunião consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
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agradece a colaboração dos Srs. Eugênio Klein Dutra, Presidente 
do SINOREG-MG, e Francisco José Resende dos Santos, Presidente 
da SERJUS-MG, agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Luiz Fernando Faria - lvair Nogueira -

Dilzon Melo - Antônio Carlos Andrada - Adelmo Carneiro Leão. 
ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às vinte horas e dez minutos do dia vinte e três de abril de dois mil e 

dois, comparece no Cine Teatro Pax, em ltabirito, o Deputado Edson 
Rezende, membro da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Rogério Correia e Alencar da Silveira Júnior. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, 
declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso 111, do 
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos Deputados presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência 
pública, a falência da Usina Queiroz Júnior S.A. e suas conseqüências 
para os trabalhadores dessa empresa e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofício do Sr. Luiz Solano Viana, Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores nos Estabelecimentos de Siderurgia, 
Fundição, Metalurgia, Construção Metálica, Mecânica e de Materias 
Elétrico e Eletrônico de ltabirito, em que justifica sua ausência e 
fornece dados sobre o Relatório Final da Auto-Falência dessa usina. A 
seguir, a Presidência registra a presença dos Srs. Sebastião 
Rodrigues da Costa, Síndico da Massa Falida; José Ricardo Souza 
Rodrigues, Promotor do Ministério Público Estadual; do Vereador 
Rildo Xavier de Morais, da Câmara Municipal de ltabirito; dos Srs. 
Jairo Luiz Lessa, proprietário da V.D.L. Siderurgia Ltda., e José Maria 
Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de ltabirito, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente registra a presença 
do Sr. Renê Vilela, representante da sociedade no Conselho Estadual 
de Política Ambiental - COPAM - e do Sr. José Marcos, Diretor da 
Casa de Cultura. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia, autor 
do requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações 
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iniciais. Logo após, o Presidente passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, dos convidados e dos demais presentes, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Edson Rezende. 

ATA DA 90" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às dez horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José 
Haueisen, Agostinho Patrús e Doutor Viana, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada 
Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado 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 Presidente 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: do Sr. Mário 
Ramos Vilela, Diretor Geral Designado do Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado de Minas Gerais (publicada no "Diário do 
Legislativo" de 11/4/2002}, e da Vereadora Maria Lúcia Guedes Vieira, 
Presidente da Câmara Municipal de Contagem (publicada no "Diário 
do Legislativo" de 13/4/2002). A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 • Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela rejeição, 
no 1° turno, do Projeto de Lei no 1.958/2002 (relatora: Deputada Maria 
José Haueisen). Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é 
aprovado o Requerimento n° 3.247/2002, do Deputado Doutor Viana. 
Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os requerimentos da Deputada Maria 
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José Haueisen, em que solicita seja realizada audiência pública 
desta Comissão com a finalidade de obter esclarecimentos sobre a 
eventual cobrança de valores abusivos de "consumação mínima" e de 
"comissão obrigatória" por parte de restaurantes, bares, boates e 
demais casas noturnas; do Deputado Doutor Viana, em que solicita 
seja realizada audiência pública com a finalidade de obter 
esclarecimentos sobre o andamento do processo de liquidação dos 
Consórcios Uniauto e Liderauto e sobre as providências adotadas pelo 
Banco Central e em que solicita seja realizada audiência pública para 
discutir novamente, com o grupo gestor da MinasCaixa e da Caixa 
Econômica Federal, a aplicação da Lei no 10.150 aos mutuários da 
MinasCaixa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes - Doutor Viana. 
ATA DA 82a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
João Batista de Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira, Chico Rafael e 
Kemil Kumaira, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Edson Rezende. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Chico Rafael, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: Ofícios n°s 61/2002, do Vereador Miguel Luli Elias, 
Presidente da Câmara Municipal de Viamão, RS, e 175/2002, do Sr. 
Marcelo Resende de Souza, Diretor-Geral do ITER-MG, publicados no 
"Diário do Legislativo" de 18/4/2002. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado, no 2° turno, o parecer que conclui pela aprovação do 
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Projeto de Lei no 451/99 na forma do Substitutivo no 1 ao vencido 
no 1 o turno, da Comissão de Meio Ambiente, com as Emendas nos 1 a 
8 (relator: Deputado Chico Rafael). Passa-se à 2" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 3.266 e 
3.272/2002. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado o requerimento do Deputado Márcio Kangussu em que 
solicita ao Secretário de Estado da Fazenda seja procedida a revisão 
do preço da "pauta do boi" para o Vale do Jequitinhonha. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -

Márcio Kangussu. 
ATA DA 93" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril de 
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dilzon Melo, Bilac Pinto, Gil Pereira e lrani Barbosa, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Márcio 
Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Dilzon Melo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
comunica o recebimento de ofícios do Sr. Marco Antônio Marques de 
Oliveira, Secretário de Transportes publicados em 18 e 20/4/2002. Em 
seguida, o Presidente suspende a reunião por alguns minutos. 
Reabertos os trabalhos, passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação é 
aprovado o Requerimento no 3.264/2002. Passa-se à 3• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
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proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu, 
em que solicita a realização de audiência pública no Município de 
Jequitinhonha, com os convidados que menciona, e Mauro Lobo, em 
que solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão com a 
Comissão de Fiscalização Financeira, para debater as informações 
sobre o contrato com a ADTER e os serviços prestados por ela, bem 
como as auditorias realizadas pelo Ministério da Fazenda nas obras 
da BR-381. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Dilzon Melo, Presidente - Bilac Pinto - lvair Nogueira. 

ATA DA 89" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às quatorze horas e quarenta e três minutos do dia vinte e quatro de 
abril de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Eduardo Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Hely 
Tarqüinio e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo 
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta. 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação, no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, do Projeto de 
Lei no 1.945/2002 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira). 
Passa-se à 3• Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Andrada em 
que solicita seja encaminhada à Sra. Júnia Soares Nader, 
Procuradora Regional do Ministério Público do Trabalho da 3" Região 
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e ao Sr. Antônio Carlos Passos de Carvalho, Diretor-Presidente da 
PRODEMGE, proposta de que a pretendida realização de concurso 
público para a PRODEMGE seja transferida para o próximo ano; e, 
solicita seja enviada solicitação à Sra. Júnia Soares Nader no sentido 
de que representantes do SINDADOS-MG sejam convidados para 
participar de reunião, marcada para o próximo dia 7 de maio, do 
Ministério Público do Trabalho e da PRODEMGE; Sargento Rodrigues 
em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão, no 
próximo dia 9/3/2002, às 9 horas, a fim de se debater o Projeto de Lei 
Complementar no 41/2001, do Governador do Estado; e Adelmo 
Carneiro Leão, em que solicita seja realizada audência pública da 
Comissão para se discutir a recuperação das terras devolutas pelo 
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio - Cristiano Canêdo -

Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro - Adelmo Carneiro Leão. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA MINERAÇÃO 

MORRO VELHO 
Às quatorze horas do dia sete de maio de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, 
Doutor Viana, Edson Rezende e Fábio Avelar, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado 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 tratar de assuntos de interesse 
desta Comissão. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos do Deputado Edson Rezende, em que solicita seja 
intimado o Sr. Elder Pacheco, Assessor da Diretoria da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Setor Mineral; dos Deputados Doutor 
Vianna e Eduardo Brandão, em que solicitam a prorrogação por 20 
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dias do prazo de funcionamento desta CPI. 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, 9 de maio de 2002. 
Eduardo Hermeto, Presidente - Doutor Viana - Edson Rezende -

Hely Tarqüinio. 
ATA DA 28 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DA LISTA DE ASSINANTES 
Às quinze horas do dia sete de maio de dois mil e dois, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Márcio Kangussu, Agostinho 
Silveira e Aílton Vilela (substituindo o Deputado Arlen Santiago, por 
indicação da Liderança do PTB), membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Dilzon Melo, lrani Barbosa e 
Pastor George. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Silveira, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos dos 
convidados sobre o assunto objeto desta Comissão. A seguir, registra 
a presença dos Srs. Hélio Estrella e André Gondinho, Diretor e 
Assessor Jurídico da Telelista de Assinantes do Rio de Janeiro, 
respectivamente; Marco Aurélio Flores Carone, Presidente da 
Associação Mineira dos Usuáros de Telefonia, e da Sra. Neli Isabel 
Oliveira Colen, Assessora do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais. O Presidente tece considerações iniciais sobre possíveis 
irregularidades cometidas pela TELEMAR na publicação da Lista de 
Assinantes. Logo após, passa a palavra aos convidados para que 
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se à 38 

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados lrani Barbosa, em 
que solicita da Secretaria de Direito Econõmico do Ministério da 
Justiça o devido procedimento administrativo para apurar e punir as 
irregularidades cometidas pela TELEMAR na edição da Telelista de 
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Assinantes, bem como a imediata suspensão da sua distribuição; e 
em que solicita que o Sr. Marco Aurélio Carone seja ouvido na 
presente reunião; e Agostinho Silveira, em que solicita que sejam 
convidados os Srs. Milton Kelmanson e Hélio Estrella, Sócio Diretor e 
Diretor, respectivamente, da Telelista do Rio de Janeiro, para 
prestarem esclarecimentos a esta Comissão. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente - Rêmolo Aloise - Dilzon Melo. 

ATA DA 82" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas e trinta minutos do dia oito de maio de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Dilzon Melo e Rêmolo Aloise, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, a Deputada Elbe Brandão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Dilzon Melo, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: oficios dos Srs. lldeu José Gabriel de 
Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da Caixa Econômica 
Federal; José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do 
Fundo Nacional de Assistência Social, e Maria Elza da Silva, Diretora 
da Diretoria de Assistência Educacional do Ministério da Educação, 
publicados no "Diário do Legislativo" de 3/5/2002. O Presidente acusa 
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 1.976/2002, no 1 o turno 
(Deputado Luiz Fernando Faria); emendas apresentadas ao Projeto 
de Lei n° 157/99, no 2° turno, e ao Projeto de Lei no 695/99, no 1 o 
turno, (Deputado Dilzon Melo); e Projeto de Lei n° 1.729/2001, no 2° 
turno (Deputado Mauro Lobo). Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
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votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 2° turno, 
do Projeto de Lei no 1.729/2001 na forma do vencido no 1 o t1,1rno, com 
as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pelo relator Deputado Mauro 
Lobo; pela aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 1.939/2002 
na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de Administração Pública 
(relator: Deputado Rêmolo Aloise); 1.948/2002 com a Emenda no 1 da 
Comissão de Constituição e Justiça; a Subemenda n° 1 à Emenda n° 
1 e as Emendas n°s 2 a 8, da Comissão de Administração Pública 
(relator: Deputado Dilzon Melo); 1.969/2002 com as Emendas n°s 1 e 
2, da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n°S 3 e 4, da 
Comissão de Administração Pública (relator: Deputado lvair 
Nogueira); e 1.990/2002 com a Emenda no 1 apresentada pelo relator 
Deputado Rêmolo Aloise; e pela aprovação em turno único, por meio 
de projeto de resolução apresentado pelo relator, das contas do 
Governador do Estado referentes ao exercício de 2000, contidas na 
Mensagem no 189/2001 (relator: Deputado Rêmolo Aloise). Passa-se 
à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dilzon Melo, em 
que solicita seja convidado o Secretário da Educação para prestar 
informações sobre a suspensão, pelo Ministério da Educação, da 
transferência de recursos financeiros à conta do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, tendo em vista que essa Secretaria não 
encaminhou informações solicitadas por esse ministério, relativas ao 
Conselho de Alimentação Escolar; e Adelmo Carneiro Leão, em que 
solicita seja convidado o Presidente da ADEMG para explicar os altos 
gastos com a remuneração da administração superior desse órgão, 
bem como e com a manutenção e a conservação de estádios. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, a realizar-se amanhã, dia 9/5/2002, às 1 O 
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - Eduardo Brandão - Antônio 

Carlos Andrada - Márcio Kangussu. 
ATA DA 90" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito de maio de dois mil 

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo 
Brandão, Hely Tarqüínio, Sebastião Navarro Vieira, Adelmo Carneiro 
Leão, Cristiano Canêdo e Sargento Rodrigues, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva e Edson Rezende. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano 
Canêdo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. O Presidente informa que, como avocou a si a relatoria do 
Projeto de Lei Complementar no 50/2002, no 1 o turno, passa a fazer a 
leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria na forma do Substitutivo no 1, ficando prejudicadas as 
Emendas nos 1 a 9, da Comissão de Constituição e Justiça. O 
Presidente informa que fica prejudicada a proposta de emenda da 
Deputada Elaine Matozinhos, por já estar contemplada em seu 
parecer. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A 
seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, para que proceda à leitura de seu parecer sobre o Projeto de 
Lei no 2.007/2002, no 1 o turno, mediante o qual conclui por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 
2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os 
Requerimentos nos 3.295 e 3.297/2002. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, conforme edital publicado, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 2002. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Cabo Morais - Sebastião Navarro 

Vieira. 

~------------'~------------~ 
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O Deputado Dinis Pinheiro, por meio do Projeto de Lei no 
2.092/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de lbirité, com sede nesse 
município. 

Publicada em 11/4/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
documentalmente comprovados pela Associação interessada no 
agraciamento do título declaratório em causa. 

Constatamos, também, que o § 2° do art. 11 do seu estatuto prevê 
que o exercício das funções de membros do Conselho de 
Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva não pode 
ser remunerado a nenhum título, sendo vedada a distribuição de 
lucros, a bonificação ou outras vantagens a dirigentes, conselheiros 
ou associados, sob qualquer denominação, forma ou pretexto, 
enquanto o parágrafo único do art. 33 determina que, em caso de sua 
dissolução, o patrimônio reverterá, pela ordem, em benefício de 
entidades congêneres registradas no Conselho Nacional de 
Assistência Social ou entidades públicas, com sede e atividades no 
País. 

Bem instruído o processo, esclarecemos que, apenas para nele 
fazer constar o nome completo da entidade, apresentamos emenda ao 
art. 1 o da proposição. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.092/2002 com a Emenda n° 1, 
redigida a seguir. 

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

e Amigos dos Excepcionais - APAE - de lbirité, com sede nesse 
município.". 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Durval 

Ângelo - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 50/2002 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei 

Complementar n° 50/2002 tem por objetivo organizar a Defensoria 
Pública do Estado, definir sua competência, dispor sobre a carreira de 
Defensor Público e dar outras providências. 

Publicada, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e 
Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n°s 1 a 
9, que apresentou. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 102, I, "a", do Regimento Interno, 
oportunidade em que passamos a fundamentá-lo na forma a seguir. 

Fundamentação 
A Defensoria Pública, na qualidade de instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, dispõe de competência para a orientação 
jurídica e a defesa dos necessitados, em todos os graus, desfrutando 
de posição de destaque no Estado democrático de direito, pelo menos 
no plano teórico-constitucional. Para que o princípio do livre acesso ao 
Poder Judiciário, insculpido no inciso XXX do art. 5° da Constituição 
da República, seja efetivado é preciso dotar a instituição em apreço 
dos instrumentos necessários à defesa da população carente, sob 
pena de reduzi-la a uma figura imaginária. 

A importância da Defensoria Pública para o pleno exercício da 
cidadania pode ser avaliada pela leitura do inciso LXXIV do art. 5° da 
Lei Maior, que incluiu, na categoria dos direitos e garantias 
fundamentais, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita, 
por parte do Estado, aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
Trata-se, pois, de dever do poder público promover a orientação, a 
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assistência e a defesa judicial e extrajudicial das pessoas pobres, 
que têm direito público subjetivo a essa proteção. Isso porque existe 
uma correlação lógica entre direitos e deveres, de modo que a simples 
comprovação do estado de carência de determinado individuo implica 
o direito subjetivo à assistência jurídica para a defesa de seus 
interesses. 

Não se pode deixar de assinalar que um número considerável de 
brasileiros (aproximadamente 50 milhões) vive em estado de pobreza, 
não dispondo dos recursos mm1mos necessanos para sua 
subsistência. Em Minas Gerais, a situação também é preocupante, por 
ser expressivo o número de pessoas carentes, entre as quais se 
destacam os desempregados, os aposentados, os favelados, os sem-
terras, os sem-casas, as prostitutas, os homossexuais, os presidiários 
e os doentes. A veracidade dos dados e das informações relativos ao 
problema social do País deve ser uma preocupação constante de 
todos os brasileiros, especialmente do poder público. 

A Defensoria Pública pode exercer um papel relevante para atenuar 
esse quadro de desigualdade, desde que esteja devidamente dotada 
dos meios necessários ao exercício de suas atribuições, o que requer 
elementos humanos e técnicos suficientes para a proteção efetiva da 
população carente. Não há dúvida de que o órgão sob comento, 
juntamente com o Judiciário e o Ministério Público, constitui peça-
chave para proporcionar o amplo acesso à justiça. Se não houver uma 
decisão firme do Estado no tocante à estruturação da Defensoria 
Pública- e isso envolve uma questão de vontade política-, dificilmente 
o postulado constitucional do livre acesso ao Judiciário será 
alcançado, pois os menos favorecidos continuarão cada vez mais 
distantes das vias judiciais, o que é lamentável em um Estado 
solenemente proclamado como Estado democrático de direito. 

A rigor, um Estado verdadeiramente democrático não pode dar as 
costas para os que dele necessitam. Ao contrário, deve adotar as 
medidas possíveis para minimizar a situação de desigualdade, 
concentrando esforços para melhor amparar os segmentos mais 
carentes da sociedade, ainda que tais medidas envolvam maiores 
gastos financeiros dos órgãos estatais. De que adianta ter direitos 
constitucionalmente assegurados se uma boa parte da população não 
tem meios ou instrumentos para exercitá-los? Para que serve a 
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proclamação formal e teórica do regime democrático se na prática 
as desigualdades entre os cidadãos são tão acentuadas? A 
consagração pura e simples dos direitos fundamentais, entre os quais 
se destaca a assistência judiciária aos necessitados, já é o 
pressuposto de sua efetivação. É exatamente nesse ponto que a 
Defensoria Pública poderá dar sua contribuição para a garantia do 
princípio da isonomia, contanto que ela esteja suficientemente 
equipada para esse mister, o que não ocorre em Minas Gerais. 

O grande filósofo Aristóteles já dizia que a liberdade e a igualdade 
são requisitos fundamentais da democracia. Não há como sustentar o 
rótulo de governo democrático sem um mínimo de respeito à 
isonomia, que está intimamente relacionada com o amplo acesso à 
justiça. O constitucionalista Celso Ribeiro Bastos, ao tratar da 
instituição em análise, ensina: "Quanto ao objetivo ou finalidade da 
Defensoria Pública, a instituição tem por finalidade precípua garantir a 
eficácia do princípio constitucional da igualdade (não apenas uma 
igualdade formal, mas uma igualdade substancial de acesso à 
Justiça), funcionando como um instrumento através do qual se 
viabiliza o exercício, pelos hipossuficientes econômicos, de direitos 
fundamentais, por eles titularizados, e suas respectivas garantias, 
visando a alcançar a efetividade do Estado Democrático de Direito e 
com ele mantendo vínculo estreito" ("Comentários à Constituição do 
Brasil". São Paulo: Saraiva, 1997, v. 4, p. 261). 

O Projeto de Lei Complementar no 50/2002 contém um mero esboço 
de estruturação e organização da Defensoria Pública, o que não é 
suficiente para dar à instituição o tratamento normativo que ela 
merece para o exercício de suas atribuições. O próprio Governador do 
Estado, que encaminhou a proposição a esta Casa por meio da 
Mensagem n° 265/2002, reconhece explicitamente que a matéria é 
passível de aperfeiçoamentos, o que atesta a timidez do projeto 
original em relação ao perfil constitucional da instituição. Essa timidez, 
que se reflete em incoerências e imperfeições, pode ser facilmente 
constatada sob vários aspectos, tais como a manutenção do órgão na 
estrutura administrativa da Secretaria da Justiça; a ausência de 
autonomia administrativa e financeira; a ausência de disposições 
relativas ao regime jurídico específico dos Defensores Públicos, que 
não deve ser idêntico ao dos servidores públicos civis do Estado; a 
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omissão quanto às regras sobre aposentadoria, pensão por morte, 
reintegração, reversão e aproveitamento, entre outras omissões 
incompatíveis com a lei orgânica da instituição. 

Saliente-se que alguns desses equívocos já foram sanados pela 
Comissão de Constituição e Justiça, dentro de suas atribuições 
regimentais. Entretanto, existem tantos equívocos e omissões no texto 
do projeto original que se torna oportuna uma disciplina mais 
abrangente e pormenorizada da Defensoria Pública, o que será 
concretizado por meio de um substitutivo, cuja essência deve 
prestigiar a importância da instituição no Estado democrático de direito 
e na valorização da cidadania. Com relação a esse pormenor, é 
importante registrar trecho da palestra proferida pelo Ministro José 
Néri da Silveira, do Supremo Tribunal Federal, no IV Seminário sobre 
Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, realizado em Corumbá, 
em 17/9/92: 

"Tenho a convicção de que as Defensorias Públicas, organizadas na 
forma da Constituição, com a elevada compreensão dos governos 
estaduais, quanto às suas altas finalidades, aperfeiçoando os 
trabalhos da assistência judiciária gratuita, dentro da nova realidade 
funcional que lhes decorre da Carta Maior, repetida nas Constituições 
dos Estados, constituirão, no território de cada Estado, instrumento 
valioso na administração da Justiça, e com reflexos sociais 
específicos, de acordo com a inspirada criatividade desses 
profissionais e de suas Chefias, também, na educação do povo 
simples e dos necessitados, para o exercício de seus direitos e das 
prerrogativas da cidadania". 

Cabe destacar, ainda, que a Defensoria Pública, no exercício da 
atividade de proteção dos necessitados, tem a prerrogativa de 
ingressar em juízo contra o próprio Estado, além de desfrutar o poder 
de defender o réu pobre em ação cível movida por ele ou em ações 
penais patrocinadas pelo Ministério Público. Esse fato, por si só, 
demonstra que a independência funcional dos Defensores e a 
autonomia administrativa e financeira que se pretende garantir à 
instituição não constituem meros privilégios, mas uma necessidade, 
em razão da natureza da função desempenhada pela Defensoria. O 
advogado do necessitado, na qualidade de agente do poder estatal, 
exerce uma função pública. Quem exerce função administrativa tem o 
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dever de satisfazer a finalidade prevista na norma, que consagra o 
interesse da coletividade. É evidente que, para o bom desempenho 
dessa atividade estatal, o sistema normativo assegura ao agente um 
plexo de prerrogativas ou poderes instrumentais. Assim, o Defensor 
Público, que tem o dever constitucional e legal de defender o interesse 
dos necessitados, deve desfrutar uma série de poderes para alcançar 
essa meta. 

Ao ensejo, trazemos à colação o ensinamento do mestre Celso 
Antônio Bandeira de Mello, cujas lições são dignas de transcrição 
literal: "É que a Administração exerce função: a função administrativa. 
Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer 
dadas finalidades em prol do interesse de outrem, necessitando, para 
tanto, remanejar os poderes requeridos para supri-las. Logo, tais 
poderes são instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades. Sem 
eles, o sujeito investido na função não teria como desincumbir-se do 
dever posto a seu cargo. Donde, quem os titulariza maneja, na 
verdade, 'deveres-poderes', no interesse alheio" ("Curso de Direito 
Administrativo" 13a ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 32). 

No intuito de oferecer a melhor organização e estruturação possíveis 
da Defensoria Pública do Estado, incluindo-se aí a especificação dos 
deveres, dos impedimentos, das proibições, das prerrogativas e dos 
poderes desses profissionais do Direito, apresentamos o Substitutivo 
n° 1. 

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

Complementar n° 50/2002 na forma do Substitutivo no 1, a seguir 
apresentado, ficando prejudicadas as Emendas n°s 1 a 9, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Sebastião Navarro Vieira -

Adelmo Carneiro Leão - Sargento Rodrigues - Cristiano Canêdo - Hely 
Tarqüínio. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Título I 
Disposições Preliminares 
Título 11 
Da Finalidade e da Competência 



Título 111 
Da Organização da Defensoria Pública 
Capítulo I 
Da Estrutura 
Capítulo 11 
Dos Órgãos da Administração Superior 
Seção I 
Da Defensoria Pública-Geral 
Seção 11 
Da Subdefensoria Pública-Geral 
Seçãolll 
Do Conselho Superior da Defensoria Pública 
Seção IV 
Da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública 
Capítulo 111 
Dos Órgãos de Atuação 
Seção I 
Das Defensorias Públicas do Estado 
Seção li 
Dos Núcleos da Defensoria Pública 
Capítulo IV 
Dos ÓrÇJãos de Execução 
Seção Unica 
Dos Defensores Públicos 
Capítulo V 
Dos Órgãos Auxiliares 
Seção I 
Da Comissão de Concurso 
Seção li 
Do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 
Seçãolll 
Dos Órgãos de Apoio Administrativo 
Seção IV 
Dos Órgãos de Assessoramento 
Subseção Única 
Do Gabinete do Defensor Público-Geral 
Seção V 
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Da Coordenação de Estagiários 
Subseção Única 
Da Dispensa e do Certificado de Estágio 
Seção VI 
Dos Centros de Apoio Operacional 
Título IV 
Do Pessoal e da Carreira de Defensor Público 
Capítulo I 
Do Pessoal e dos Cargos 
Capítulo 11 
Do Ingresso na Carreira 
Seção I 
Do Concurso Público 
Seção 11 
Da Nomeação, da Posse e do Exercício 
Seção 111 
Do Estágio de Orientação e Preparação 
Seção IV 
Do Estágio Probatório 
Subseção Única 
Do Acompanhamento do Estágio Probatório 
Seção V 
Da Confirmação na Carreira 
Capítulo 111 
Da Carreira e dos Cargos 
Capítulo IV 
Da Vacância e das Formas de Provimento Derivado 
Seção I 
Das Disposições Preliminares 
Seção 11 
Da Promoção 
Subseção I 
Da Antigüidade 
Subseção 11 
Do Merecimento 
Capítulo V 
Da Inamovibilidade e da Remoção 
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Título V 
Das Garantias e das Prerrogativas 
Capítulo I 
Das Garantias 
Capítulo li 
Das Prerrogativas 
Título VI 
Do Subsídio 
Capítulo I 
Do Subsídio e das Vantagens 
Seção Única 
Dos Cargos de Provimento Efetivo da Carreira 
Capítulo li 
Dos Direitos 
Seção I 
Disposições Preliminares 
Seção 11 
Das Férias 
Seção 111 
Das Férias-Prêmio 
Seção IV 
Das Licenças 
Seção V 
Dos Afastamentos 
Seção VI 
Do Tempo de Serviço 
Seção Vil 
Da Aposentadoria 
Seção VIII 
Da Verificação de Incapacidades Física e Mental 
Seção IX 
Da Pensão por Morte 
Seção X 
Do Direito de Petição 
Capítulo 111 
Da Disponibilidade 
Capítulo IV 
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Da Reintegração, da Reversão e do Aproveitamento 
Seção I 
Da Reintegração 
Seção 11 
Da Reversão 
Seção 111 
Do Aproveitamento 
Título VIl 
Da Vacância dos Cargos 
Título VIII 
Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos 
Capítulo I 
Dos Deveres 
Capítulo 11 
Das Proibições 
Capítulo 111 
Dos Impedimentos 
Título IX 
Da Responsabilidade Funcional 
Capítulo I 
Do Regime Disciplinar 
Capítulo 11 
Das Infrações, das Penalidades e da Prescrição 
Seção I 
Das Infrações 
Seção 11 
Das Penalidades 
Subseção I 
Da Advertência 
Subseção 11 
Da Suspensão 
Subseção 111 
Da Remoção Compulsória 
Subseção IV 
Da Demissão 
Subseção V 
Da Cassação da Aposentadoria 
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Seção 111 
Da Prescrição 
Capítulo 111 
Do Processo Administrativo Disciplinar 
Seção I 
Das Disposições Preliminares 
Seção 11 
Da Sindicância 
Seção 111 
Do Processo Administrativo Disciplinar 
Seção IV 
Do Recurso 
Seção V 
Da Revisão 
Seção VI 
Da Reabilitação 
Título X 
Das Disposições Finais e Transitórias 
Anexo 
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Organiza a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, define 
sua competência, dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes da 
carreira de Defensor Público e dá outras providências. 

Título I 
Disposições Preliminares 

Art. 1° - A organização da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais, sua estrutura e competência e o regime jurídico dos 
Defensores Públicos passam a reger-se pelas disposições desta lei 
complementar. 

Art. 2° - A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é órgão 
autônomo vinculado ao Governador do Estado, nos termos desta lei 
complementar. 

Art. 3° - São princípios institucionais da Defensoria Pública a 
unidade, a indivisibilidade, a impessoalidade e a independência 
funcional. 

Título 11 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 4° - A Defensoria Pública é instituição essencial à função 
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jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, 
judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, 
compreendendo a orientação jurídica, a postulação e defesa de seus 
direitos e interesses em todos os graus e instâncias. 

§ 1 o Consideram-se necessitados os que comprovarem 
insuficiência de recursos, na forma da lei. 

§ 2° - À Defensoria Pública é conferido o direito de apurar o estado 
de carência de seus assistidos. 

§ 3° - A gratuidade da assistência jurídica aos necessitados, de que 
trata o "caput" deste artigo, inclui as taxas, emolumentos ou depósitos 
judiciais, ou outras cobranças de qualquer tipo ou natureza. 

Art. 5° - A Defensoria Pública possui autonomia administrativa, 
financeira e funcional, disporá de dotação orçamentária própria e terá 
como órgão administrativo sua Defensoria Pública-Geral, ocupando, 
na estrutura administrativa estadual, posição equivalente à de 
Secretaria de Estado. 

Parágrafo único - Os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais 
destinados à Defensoria Pública do Estado, ser-lhe-ão entregues na 
forma dos arts. 165, §9°, da Constituição da República, 153, 11, e 159 
da Constituição Estadual. 

Art.6° - Compete privativamente ao Defensor Público: 
I - promover, extrajudicialmente, a orientação e conciliação entre as 

partes em conflito de interesses; 
11 - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública; 
111 -patrocinar ação civil e ação civil "ex delicto'~ 
IV - patrocinar defesa em ação penal; 
V - patrocinar defesa em ação civil e reconvir; 
VI -patrocinar ação civil pública, nos termos da lei; 
VIl - patrocinar ação popular, mandado de injunção e mandado de 

segurança; 
VIII -atuar como Curador Especial nos casos previstos em lei; 
IX - exercer a defesa da criança e do adolescente; 
X - atuar nos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando a 

assegurar à pessoa, em quaisquer circunstâncias, o exercício dos 
direitos e das garantias individuais; 

XI - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou 
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administrativo, e aos acusados em geral contraditório e ampla 
defesa, com recursos e meios a estes inerentes; 

XII - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado, 
individual ou coletivamente, nos termos da lei; 

XIII - tomar dos interessados compromisso de ajustamento de 
conduta às exigências legais, mediante cominações, o qual terá 
eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos da lei; 

XIV - atuar nos juizados especiais; 
XV - desempenhar outras atribuições que lhe sejam expressamente 

cometidas por lei, 
§ 1 o - As funções institucionais da Defensoria Pública serão 

exercidas contra as pessoas jurídicas de direito público, inclusive. 
§ 2° - Defensores Públicos distintos poderão assistir necessitados 

com interesses antagônicos. 
Art. 7° - À Defensoria Pública caberá, especialmente: 
I - elaborar sua programação financeira anual e acompanhar e 

avaliar sua implementação segundo as dotações consignadas no 
orçamento do Estado; 

11 - elaborar folhas e demonstrativos de pagamento e decidir sobre 
matéria funcional e administrativa dos membros da Defensoria Pública 
e dos serviços auxiliares, ativo e inativo, organizados em quadros 
próprios; 

111 - adquirir material, equipamento e contratar serviços, efetuando a 
respectiva contabilização; 

IV- exercer o controle interno de suas atividades; 
V - propor ao Governador do Estado a criação e extinção de seus 

cargos e serviços auxiliares e a fixação do subsídio de seus membros 
e servidores; 

VI - controlar e fiscalizar os trabalhos operacionais dos advogados 
dativos, a que se refere a Lei n° 13.166, de 20 de janeiro de 1999; 

VIl - exercer outras atividades correlatas. 
§ 1 o - As atividades de planejamento e orçamento e de 

administração financeira e contabilidade subordinam-se 
administrativamente à Defensoria Pública e tecnicamente às 
Secretarias de Estado de Planejamento e Coordenação Geral e da 
Fazenda, respectivamente. 

§ 2° - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de 
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outros órgãos e entidades da administração pública estadual, as 
atividades de administração e de pessoal subordinam-se técnica e 
administrativamente à Defensoria Pública. 

§ 3° - As decisões da Defensoria Pública, observadas as 
formalidades legais, têm eficácia imediata, ressalvada a competência 
constitucional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; 

§ 4° - a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da Defensoria Pública, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios, bem como 
sobre a renúncia de receitas, será exercida: 

I - pelo Poder Legislativo, mediante controle externo; 
11 pelo sistema de controle interno efetivado pelas 

superintendências administrativa, de finanças, de planejamento e 
coordenação e de auditoria interna, por uma comissão integrada por 
servidores efetivos do quadro de carreira da instituição. 

§ 5° - As contas da Defensoria Pública serão julgadas pelo Tribunal 
de Contas de cisos 11 e 111, da Constituição do Estado. 

Título 111 
Da Organização da Defensoria Pública 

Capítulo I 
Da Estrutura 

Art. 8° - A Defensoria Pública do Estado compreende: 
I - órgãos da Administração Superior: 
a) Defensoria Pública-Geral; 
b) Subdefensoria Pública-Geral; 
c) Conselho Superior da Defensoria Pública; 
d) Corregedoria-Geral da Defensoria Pública; 
li -órgãos de atuação: 
a) defensorias públicas do Estado; 
b) núcleos da Defensoria Pública do Estado; 
111 - órgãos de execução, os Defensores Públicos; 
IV - órgãos auxiliares: 
a) Comissão de Concurso; 
b) Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; 
c) Apoio Administrativo; 
d) Assessoria; 
e) Coordenação de Estagiários; 



f) Centros de Apoio Operacional. 
Capítulo 11 

Dos Órgãos da Administração Superior 
Seção I 

Da Defensoria Pública-Geral 
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Art. go - A Defensoria Pública-Geral tem como chefe o Defensor 
Público-Geral, que é nomeado pelo Governador do Estado. 

§ 1 o - O Defensor Público-Geral será escolhido entre os Defensores 
Públicos de classe especial que contem pelo menos cinco anos de 
carreira e tenham, no mínimo, trinta e cinco anos de idade, indicados 
em lista tríplice pelos integrantes da carreira. 

§ 2° - É de dois anos o mandato do Defensor Público-Geral, 
permitida uma recondução por igual período, precedida de nova 
aprovação da classe. 

§ 3° - A eleição para formação da lista tríplice far-se-á mediante voto 
plurinominal, direto e secreto, de todos os membros da Defensoria 
Pública em exercício. 

§ 4° - A eleição será regulamentada pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública e deverá ocorrer noventa dias antes do término do 
mandato vigente, vedado o voto por procuração. 

§ 5° - A comissão eleitoral será indicada pelo Conselho Superior, 
cabendo-lhe encaminhar a lista tríplice ao Defensor Público-Geral, 
logo que encerrada a apuração. 

§ 6° - O Defensor Público-Geral, os Subdefensores Públicos Gerais, 
o Corregedor-Geral e os ocupantes de cargos de confiança da 
Administração Superior da Defensoria Pública, para concorrerem à 
formação da lista tríplice, deverão renunciar aos respectivos cargos 
até trinta dias antes da data fixada para a eleição. 

§ 7°- Os cargos de que trata o § 6° serão ocupados, interinamente, 
pelos membros eleitos do Conselho Superior, observado o número de 
votos obtidos na eleição do Conselho Superior. 

§ ao - O Defensor Público-Geral encaminhará ao Governador do 
Estado a lista tríplice com indicação do número de votos obtidos, em 
ordem decrescente, até o dia útil seguinte àquele em que a receber. 

§ 9°- Os três candidatos mais votados figurarão em lista na qual, em 
caso de empate, incluir-se-á o mais antigo da classe, observando-se, 
caso necessário, os demais critérios de desempate previstos no art. 
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101 desta lei complementar. 

§ 1 O - Caso o Governador do Estado não efetive a nomeação do 
Defensor Público-Geral nos vinte dias que se seguirem ao 
recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo 
o Defensor Público mais votado, para o exercício do mandato, em 
sessão extraordinária do Conselho Superior. 

§ 11 - São inelegíveis para o cargo de Defensor Público-Geral os 
membros da Defensoria Pública que: 

I - tenham se afastado do exercício das funções, na forma prevista 
no art. 128, incisos VIl e IX, nos seis meses anteriores à data da 
eleição; 

11 - forem condenados por crimes dolosos, com decisão transitada 
em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação; 

111 - à data da eleição, não apresentarem certidão de regularidade 
dos serviços afetos a seu cargo, expedida pela Corregedoria-Geral; 

IV -tenham sofrido penalidade disciplinar nos doze meses anteriores 
à inscrição da candidatura; 

V - mantenham conduta pública ou particular incompatível com a 
dignidade do cargo; 

VI - estiverem afastados do exercício do cargo para desempenho de 
função junto à associação de classe; 

VIl - estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se referem os 
arts. 94, "caput", e 104, parágrafo único, 11, da Constituição da 
República e art. 78, § 3°, da Constituição do Estado. 

§ 12 - Qualquer membro da Defensoria Pública poderá representar à 
Comissão Eleitoral acerca das causas de inelegibilidade previstas 
neste artigo, cabendo da decisão recurso ao Conselho Superior, no 
prazo de cinco dias. 

Art. 1 O - O Defensor Público-Geral tomará posse perante o 
Governador do Estado no prazo de cinco dias úteis, contados da 
nomeação, e entrará em exercício em sessão solene do Conselho 
Superior, até o segundo dia útil seguinte. 

Parágrafo único - O Defensor Público-Geral tem os direitos e as 
prerrogativas de Secretário de Estado. 

Art. 11 - Compete ao Defensor Público-Geral, além de outras 
atribuições que lhe sejam conferidas por lei ou que forem inerentes a 
seu cargo: 



I - dirigir a Defensoria Pública do Estado, superintender e 
coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação; 

li - representar a Defensoria Pública, judicial e extrajudicialmente; 
111 - velar pelo cumprimento das finalidades da instituição; 
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IV - integrar como membro nato e presidir o Conselho Superior da 
Defensoria Pública; 

V - propor o regulamento interno da Defensoria Pública e submetê-lo 
à aprovação do Conselho Superior; 

VI - autorizar afastamentos justificados dos membros da Defensoria 
Pública, ouvido, quando for o caso, o Conselho Superior; 

VIl - estabelecer a lotação e distribuição dos membros e dos 
servidores da Defensoria Pública; 

VIII - dirimir conflitos de atribuições entre membros da Defensoria 
Pública, cabendo da decisão recurso para o Conselho Superior; 

IX - proferir decisões nas sindicâncias e nos processos 
administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral; 

X - representar ao Corregedor-Geral acerca da instauração de 
processo administrativo disciplinar contra membros e servidores da 
Defensoria Pública; 

XI - promover a abertura de concursos para provimento dos cargos 
efetivos da Defensoria Pública, nos termos do art. 79 desta lei 
complementar, presidindo a Comissão de Concurso, bem como 
designar, mediante indicação do Conselho Superior, os membros da 
Comissão de Concurso e seus substitutos; 

XII - solicitar à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas 
Gerais - OAB-MG - a elaboração de lista sêxtupla para a escolha de 
representante para integrar a Comissão de Concurso; 

XIII -praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal; 
XIV - deferir o compromisso de posse dos membros da Defensoria 

Pública e dos servidores do quadro administrativo; 
XV - determinar correições extraordinárias; 
XVI - convocar reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública; 
XVII - designar membro da Defensoria Pública para: 
a) por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções 

processuais afetas a outro membro da instituição, submetendo sua 
decisão, previamente, ao Conselho Superior da Defensoria Pública; 

b) ocupar cargo de confiança em órgão da Administração Superior, 
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até o máximo de três; 

c) colaborar com a Comissão de Concurso; 
d) exercer as atribuições de Coordenador; 
e) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, 

afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeita de titular 
de cargo, ou com consentimento deste; 

f) dar plantão em final de semana, feriado ou em razão de medidas 
urgentes; 

XVIII - requisitar, de qualquer autoridade pública e de seus agentes, 
ou de entidade particular, certidão, exame, perícia, vistoria, diligência, 
processo, laudo e parecer técnico, documento, informações, 
esclarecimentos e demais providências indispensáveis à atuação da 
Defensoria Pública; 

XIX - delegar atribuição administrativa a quem lhe seja subordinado, 
na forma da lei; 

XX - encaminhar ao Conselho Superior expediente para elaboração 
das listas de promoção e remoção no quadro da Defensoria Pública; 

XXI - dar posse ao membro e servidor nomeado para cargo efetivo e 
em comissão da Defensoria Pública, nos termos da lei; 

XXII - conceder férias e licenças aos membros e servidores da 
Defensoria Pública; 

XXIII -deferir benefício ou vantagem concedida em lei aos membros 
da Defensoria Pública; 

XXIV - determinar o apostilamento de títulos de servidores da 
Defensoria Pública; 

XXV - aplicar a pena de remoção compulsória, aprovada pelo voto 
de dois terços do Conselho Superior da Defensoria Pública; 

XXVI - prover cargo nos casos de promoção, remoção, permuta e 
outras formas de provimento derivado previstas em lei; 

XXVII - decidir sobre a escala de férias e atuação em plantões 
forenses; 

XXVIII - editar ato que importe movimentação, progressão e demais 
formas de provimento derivado; 

XXIX - editar ato de concessão, alteração e cassação de pensão por 
morte e outros benefícios previstos nesta lei complementar; 

XXX - propor a verificação de incapacidade física ou mental de 
membro da Defensoria Pública; 
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XXXI - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e 

administrativa do pessoal ativo e inativo dos membros da Defensoria 
Pública e dos serviços auxiliares; 

XXXII - dispor a respeito da movimentação de Defensor Público 
Substituto no interesse do serviço; 

XXXIII - propor a celebração de convênio com órgão municipal, 
estadual e federal, de interesse da instituição, excluídas as atribuições 
institucionais e ressalvadas as hipóteses legais; 

XXXIV - designar estagiário, na forma do Regulamento Interno; 
XXXV - elaborar e submeter ao Conselho Superior a proposta 

orçamentária, estabelecendo as prioridades institucionais e diretrizes 
administrativas, e aplicar as respectivas dotações; 

XXXVI - solicitar ao Conselho Superior manifestação sobre matéria 
relativa à autonomia da Defensoria Pública, bem como sobre outras 
de interesse institucional; 

XXXVII - decidir sobre as sugestões encaminhadas pelo Conselho 
Superior acerca da criação, transformação e extinção de cargos e 
serviços auxiliares, e sobre providências relacionadas ao desempenho 
das funções institucionais; 

XXXVIII - sugerir ao Governador do Estado modificações na Lei 
Orgânica da Defensoria Pública; 

XXXIX - decidir sobre a criação, modificação ou extinção dos 
Núcleos da Defensoria Pública; 

XL - interromper, por conveniência do serviço, férias ou licença, 
salvo por motivo de saúde, de membro da Defensoria Pública e de 
seus servidores; 

XLI - autorizar o membro da Defensoria Pública a ausentar-se da 
instituição, justificadamente, pelo prazo máximo de cinco dias úteis; 

XLII - levantar as dotações orçamentárias destinadas ao custeio das 
atividades da Defensoria Pública, encaminhando ao Governador 
proposta para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias ; 

XLIII - propor alteração, na dotação orçamentária da Defensoria 
Pública, dos recursos dos elementos semelhantes, de um para o 
outro, dentro das consignações respectivas, de acordo com as 
necessidades do serviço e as normas legais vigentes; 

XLIV - propor ao Governador do Estado a abertura de crédito, na 
forma da legislação pertinente; 
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XL V - fazer publicar no órgão oficial dos Poderes do Estado, nos 

meses de fevereiro e agosto, a lista de antigüidade dos membros da 
instituição, tomando-se por base o último dia do mês anterior, bem 
como a relação de vagas no quadro e os correspondentes critérios de 
provimento; 

XL VI - aprovar formulários de petições, ofícios, designações e outros 
instrumentos jurídicos, propostos pela Corregedoria-Geral; 

XLVII- decidir sobre matéria funcional e administrativa dos membros 
da Defensoria Pública e dos serviços auxiliares, ativos e inativos. 

Parágrafo único - As funções indicadas nos incisos XII a XIV, XXVII, 
XXXI a XXXIII, XL e XLV poderão ser delegadas. 

Art. 12 - O Defensor Público-Geral do Estado apresentará ao 
Conselho Superior, no mês de abril de cada ano, o Plano Geral de 
Atuação da Defensoria Pública, destinado a viabilizar a consecução 
de metas prioritárias, nas diversas áreas de suas atribuições. 

Parágrafo único - O Plano Geral de Atuação será elaborado com a 
participação dos Coordenadores e aprovado pelo Conselho Superior. 

Art. 13 - O Defensor Público-Geral será substituído, em suas faltas, 
ausências, suspeições e impedimentos, pelo Subdefensor Público-
Geral mais antigo na carreira. 

Parágrafo único - Em caso de suspeição do Defensor Público-Geral, 
o Conselho Superior escolherá, entre seus membros, excluídos os 
membros natos, um substituto, em sessão secreta e por maioria 
qualificada. 

Art. 14 - Ocorrendo a vacância do cargo de Defensor Público-Geral, 
assumirá interinamente o Subdefensor Público-Geral mais antigo na 
carreira e será realizada nova eleição, em trinta dias, para o 
preenchimento do cargo, na forma do respectivo edital. 

Parágrafo único - O cargo de Defensor Público-Geral será exercido 
pelo Subdefensor Público-Geral mais antigo na carreira, se a vacância 
se der nos últimos seis meses do mandato. 

Art. 15 - O Defensor Público-Geral poderá ser destituído do cargo 
por deliberação do Conselho Superior nos casos de abuso de poder, 
conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, 
assegurada ampla defesa, ou de condenação por infração apenada 
com reclusão, em decisão judicial transitada em julgado. 

Art. 16 - O Conselho Superior decidirá, por maioria absoluta, acerca 
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da admissibilidade da representação para a destituição do 
Defensor Público-Geral, nos casos previstos no art. 15, desde que 
formulada por um terço de seus integrantes ou, no mínimo, um quinto 
dos membros da Defensoria Pública em atividade. 

§ 1°- A sessão de admissibilidade da representação será presidida 
pelo membro do Conselho Superior mais antigo na Classe Especial. 

§ 2° - Admitida a representação, a deliberação quanto à destituição 
do Defensor Público-Geral far-se-á na forma do disposto nos arts. 17 
a20. 

Art. 17 - Autorizado o pedido de destituição do Defensor Público-
Geral, o Conselho Superior, em sessão presidida pelo membro do 
Conselho Superior mais antigo na Classe Especial, constituirá, em 
votação secreta, comissão processante integrada por três Defensores 
Públicos e presidida pelo Corregedor-Geral da Defensoria Pública. 

§ 1 o - O Defensor Público-Geral será cientificado, no prazo de cinco 
dias, contado da aprovação da proposta de destituição, podendo, em 
quinze dias, oferecer defesa escrita, pessoalmente ou por procurador, 
e requerer produção de provas. 

§ 2° - Não sendo oferecida defesa, o Corregedor-Geral da 
Defensoria Pública nomeará procurador para fazê-lo em igual prazo. 

§ 3° - Findo o prazo, o Corregedor-Geral da Defensoria Pública 
designará a data para instrução e julgamento nos dez dias 
subseqüentes. 

§ 4°- Na sessão de instrução e julgamento, presidida pelo membro 
do Conselho Superior mais antigo na Classe Especial, após a leitura 
do relatório da comissão processante, o Defensor Público-Geral, 
pessoalmente ou por procurador, terá trinta minutos para produzir 
defesa oral, deliberando, em seguida, o Conselho Superior, pelo voto 
fundamentado de dois terços de seus membros. 

§ 5° - A presença à sessão de julgamento será limitada aos 
membros do Conselho Superior, ao Defensor Público-Geral e a seu 
procurador. 

§ 6° - A sessão poderá ser suspensa, por uma vez, pelo prazo 
máximo de dez dias, para a realização de diligência requerida pelo 
Defensor Público-Geral ou por qualquer membro do Conselho 
Superior, desde que reputada, por maioria de votos, imprescindível ao 
esclarecimento dos fatos. 
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Art. 18 - Rejeitada a proposta de destituição ou não atingida a 

votação prevista no § 4° do artigo anterior, o Presidente da sessão 
determinará o arquivamento dos autos do procedimento. 

Art. 19 - Aprovada a destituição, o Presidente da sessão fará 
publicar, no órgão oficial, em quarenta e oito horas, o inteiro teor da 
decisão proferida. 

Parágrafo único - O Presidente da sessão, em cinco dias, 
encaminhará os autos ao Governador do Estado, para que proceda à 
exoneração do Defensor Público-Geral, no prazo de quinze dias, 
contado de seu recebimento. 

Art. 20 - Destituído o Defensor Público-Geral ou decorrido o prazo 
do artigo anterior sem deliberação do Governador do Estado, ocorrerá 
a vacância e proceder-se-á de acordo com o determinado pelo art. 13. 

Art. 21 -O Defensor Público-Geral ficará afastado de suas funções: 
I - após o trânsito em julgado de decisão judicial em caso de prática 

de infração penal, cuja sanção cominada seja de reclusão; 
11 - no procedimento de destituição, desde a aprovação do pedido de 

autorização pelo Conselho Superior, na forma prevista no art. 16, até 
a decisão final. 

§ 1 o - O período de afastamento contará como de exercício do 
mandato. 

§ 2° - Nas hipóteses disciplinadas neste artigo, assumirá a chefia da 
Defensoria Pública o Subdefensor Público-Geral mais antigo na 
carreira. 

Seção 11 
Da Subdefensoria Pública-Geral 

Art. 22 - Os Subdefensores Públicos-Gerais, em número de dois, 
serão nomeados pelo Governador do Estado, para mandato de dois 
anos, permitida uma recondução, escolhidos entre os integrantes que 
estejam na carreira há no mínimo cinco anos, constantes de duas 
listas tríplices elaboradas pelo Defensor Público-Geral, observados os 
requisitos do art. 9°, § 9° desta lei complementar, vedada a repetição 
de nomes. 

Art. 23 - Aos Subdefensores Públicos-Gerais, na forma do 
Regulamento Interno, compete: 

I - integrar, como membro nato, na função de Vice-Presidente, o 
Conselho Superior da Defensoria Pública; 
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11 - exercer a coordenação e superv1sao das atividades 

administrativas e de apoio técnico da Defensoria Pública; 
111 - assessorar o Defensor Público-Geral no exercício de suas 

atribuições; 
IV - exercer, mediante delegação de competência, as atribuições 

que lhe forem conferidas pelo Defensor Público-Geral; 
V - fazer publicar os atos pertinentes ao expediente da Defensoria 

Pública; 
VI - controlar, coordenar e zelar pela execução de convênios 

celebrados pela Defensoria Pública com órgãos públicos ou 
entidades. 

Seção 111 
Do Conselho Superior da Defensoria Pública 

Art. 24 - O Conselho Superior é órgão da Administração Superior, 
incumbindo-lhe zelar pela observância dos princípios institucionais da 
Defensoria Pública. 

Art. 25 - O Conselho Superior é composto pelo Defensor Público-
Geral, pelo Subdefensor Público-Geral mais antigo na carreira e pelo 
Corregedor-Geral, como membros natos, por mais seis representantes 
que estejam há, no mínimo, cinco anos na carreira, eleitos pelo voto 
obrigatório de todos os membros da instituição em exercício, e pelos 
três Defensores Públicos mais antigos da Classe Especial. 

§ 1 o - O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral, 
respeitadas as exceções previstas nesta lei complementar. 

§ 2° - A eleição dos membros do Conselho Superior, para mandato 
de dois anos, será realizada em escrutínio secreto, votação obrigatória 
e plurinominal, na primeira quinzena do mês de novembro, devendo 
ser convocada com, pelo menos, trinta dias de antecedência. 

§ 3° - O Defensor Público que pretender integrar como membro 
eleito o Conselho Superior da Defensoria Pública deverá manifestar-
se, por escrito, ao Defensor Público-Geral, no prazo de cinco dias, 
contado do primeiro dia útil subseqüente à convocação da eleição. 

§ 4 o - Os Defensores Públicos eleitos para integrar o Conselho 
Superior serão automaticamente substituídos, no caso de vacância, 
pelos suplentes, assim considerados os Defensores Públicos mais 
votados em ordem decrescente. 

§ 5° - No caso de empate na votação para a eleição dos membros 
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§ 6° - Se os inscritos à eleição não atingirem o número de vagas, 
serão investidos no mandato tantos Defensores Públicos mais antigos, 
integrantes da classe mais elevada, quantos forem necessários para a 
composição do Conselho Superior. 

Art. 26 - O disposto no art. 9°, § 9" aplica-se à eleição para o 
Conselho Superior da Defensoria Pública. 

§ 1 o - O membro eleito do Conselho Superior é inelegível para o 
mandato subseqüente, salvo se na condição de suplente tenha 
exercido a função por prazo inferior a seis meses. 

§ 2° - Os membros natos do Conselho Superior que, por qualquer 
motivo, deixarem de integrá-lo nessa condição, são inelegíveis para o 
exercício de mandato subseqüente. 

§ 3° - O exercício de cargo de confiança é incompatível com o de 
membro do Conselho Superior. 

§ 4°- Qualquer membro da Defensoria Pública poderá representar à 
Comissão Eleitoral acerca das causas de inelegibilidade previstas 
neste artigo, cabendo da decisão recurso para o Conselho Superior, 
no prazo de cinco dias. 

Art. 27 - A ausência injustificada de membro do Conselho Superior a 
três reuniões solenes, ordinárias ou extraordinárias consecutivas ou a 
cinco alternadas implicará a perda automática do mandato. 

§ 1° - O Conselho Superior apreciará, em cada sessão, as 
justificativas de ausência apresentadas, deliberando, por maioria, 
acerca do acolhimento destas, na forma do Regulamento Interno. 

§ 2° - Decretada a perda do mandato pelo Presidente do Conselho, 
será convocado o suplente imediato para preenchimento da vaga. 

Art. 28 - A posse e o exercício dos membros do Conselho Superior 
efetivar-se-ão na segunda quinzena do mês da eleição, em sessão 
solene. 

Art. 29 - O Conselho Superior reunir-se-á mensalmente, em sessão 
ordinária, por convocação extraordinária de seu Presidente ou por 
proposta de um terço de seus membros. 

Parágrafo único - O Conselho Superior se instalará com o mínimo de 
seis membros, e as deliberações serão tomadas por maioria simples, 
ressalvadas as exceções previstas nesta lei complementar. 



371 
Art. 30- Ao Conselho Superior da Defensoria Pública compete: 
I - exercer o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública; 
11 - opinar, por solicitação do Defensor Público-Geral, sobre matéria 

pertinente à independência funcional e autonomia administrativa da 
Defensoria Pública do Estado; 

111 - indicar ao Defensor Público-Geral, em lista tríplice, os 
candidatos à promoção por merecimento; 

IV - aprovar a lista de antiguidade dos membros da Defensoria 
Pública e decidir sobre reclamações a ela concernentes, no prazo de 
quinze dias; 

V - recomendar ao Defensor Público-Geral a instauração de 
processo administrativo disciplinar contra Defensores Públicos e 
servidores auxiliares da Defensoria Pública; 

VI - conhecer e julgar recurso contra decisão em processo 
administrativo disciplinar; 

VIl - decidir sobre o pedido de revisão de processo administrativo 
disciplinar; 

VIII - decidir acerca da remoção voluntária dos integrantes da 
carreira de Defensor Público; 

IX - determinar, por voto de dois terços de seus integrantes, a 
remoção ou disponibilidade compulsória de membro da Defensoria 
Pública; 

X - decidir acerca da destituição do Corregedor-Geral, por voto de 
dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa; 

XI - deliberar sobre a organização do concurso para ingresso na 
carreira e designar os representantes da Defensoria Pública que 
integrarão a Comissão de Concurso; 

XII - organizar os concursos para provimento dos cargos da carreira 
de Defensor Público e do quadro administrativo auxiliar e seus 
respectivos regulamentos; 

XIII - recomendar correições extraordinárias; 
XIV - aprovar o Plano Geral de Atuação; 
XV - sugerir ao Defensor Público-Geral a edição de recomendação, 

sem caráter vinculativo, aos órgãos de execução, para o desempenho 
de suas funções; 

XVI - deliberar, atendida a necessidade de serviço, sobre a licença 
de membro da Defensoria Pública para freqüentar curso ou seminário 
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de aperfeiçoamento ou estudos, no País ou no exterior, 
evidenciado o interesse da instituição e observado, ainda, o disposto 
no art. 134, inciso 111; 

XVII - homologar o resultado do concurso para ingresso na carreira 
da Defensoria Pública; 

XVIII - autorizar, em razão de ato excepcional e fundamentado, pelo 
voto de dois terços de seus integrantes, o Defensor Público-Geral a 
exercer, pessoalmente ou por designação, as funções processuais 
afetas a outro membro da instituição; 

XIX - representar ao Corregedor-Geral acerca da instauração de 
processo administrativo disciplinar contra membro da Defensoria 
Pública; 

XX - opinar sobre o aproveitamento de membro da Defensoria 
Pública em disponibilidade; 

XXI - solicitar ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública 
informações sobre a conduta e atuação funcional de membro da 
instituição, determinando a realização de visitas de inspeção para 
verificação de eventuais irregularidades no serviço, especialmente no 
caso de inscritos à promoção ou remoção voluntária; 

XXII - conhecer dos relatórios reservados elaborados pela 
Corregedoria-Geral em inspeções e correições, recomendando as 
providências cabíveis; 

XXIII -decidir, em sessão pública e pelo voto de dois terços de seus 
integrantes, sobre a· avaliação e permanência na carreira dos 
membros da Defensoria Pública em estágio probatório; 

XXIV - determinar a suspensão do exercício funcional de membro da 
Defensoria Pública em caso de verificação de incapacidade física ou 
mental; 

XXV - aprovar o regulamento de estágio probatório elaborado pela 
Corregedoria-Geral; 

XXVI - dar posse ao Defensor Público-Geral, nos termos do art. 9°, 
§80; 

XXVII - aprovar o Regulamento Interno da Defensoria Pública; 
XXVIII - exercer outras atribuições previstas em lei ou no 

Regulamento Interno. 
§ 1 o - Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho 

Superior serão tomadas por maioria de votos abertos e nominais, 
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presente a maioria absoluta de seus integrantes, cabendo ao seu 
Presidente o voto de qualidade. 

§ 2° - As decisões do Conselho Superior da Defensoria Pública 
serão fundamentadas e publicadas no prazo de cinco dias, exceto nas 
hipóteses legais de sigilo, sob forma de deliberação. 

§ 3° · Na indicação à promoção por antiguidade, observar-se-á o 
disposto no art. 97 desta lei complementar. 

§ 4° - Na indicação à promoção por merecimento, o processo de 
votação será oral, atendidos os critérios estabelecidos no art. 100 
desta lei complementar. 

Art. 31 · O integrante do Conselho Superior é considerado impedido 
nos seguintes casos: 

I · quando a deliberação envolver interesse de cônjuge, parente 
consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o quarto grau, 
inclusive; 

11 · quando for interessado no resultado do julgamento; 
111 - quando não comparecer à sessão de leitura de relatório ou da 

discussão de matéria em pauta. 
Art. 32 - Considera-se fundada a suspeição de parcialidade do 

integrante do Conselho Superior quando: 
I - houver notória inimizade com o interessado no julgamento da 

matéria; 
11 - for parte em processo cível, criminal ou administrativo em que 

funcionou o interessado no julgamento da matéria; 
111 · houver motivo de foro íntimo. 
Art. 33 - O impedimento ou suspeição, salvo por motivo de foro 

íntimo, poderá ser argüido pelo interessado ou por qualquer integrante 
do Conselho Superior, até o início do julgamento. 

§ 1°- Argüido o impedimento ou a suspeição, o Conselho Superior, 
após a oitiva do integrante imputado impedido ou suspeito, decidirá a 
questão de plano. 

§ 2° - O integrante do Conselho Superior poderá alegar o 
impedimento e a suspeição por motivo de foro íntimo, no prazo 
previsto no "caput" deste artigo. 

§ 3° - Serão convocados os suplentes necessários se, em razão de 
impedimento ou suspeição de integrante do Conselho Superior, 
houver prejuízo, por falta de quórum legal, à apreciação de matéria 
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em pauta, suspendendo-se, se for o caso, o julgamento. 

Seção IV 
Da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública 

Art. 34 - A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública é órgão de 
fiscalização e orientação da atividade funcional e da conduta dos 
membros e servidores da Defensoria Pública. 

Art. 35 - A Corregedoria-Geral é exercida pelo Corregedor-Geral, 
indicado entre os integrantes da classe mais elevada da carreira em 
lista sêxtupla formada pelo Conselho Superior e nomeado pelo 
Governador do Estado, para mandato de dois anos. 

Art. 36 - Ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública compete: 
I - realizar inspeções e correições funcionais nos Núcleos e serviços 

da Defensoria Pública, remetendo relatório reservado ao Conselho 
Superior; 

11 - sugerir ao Defensor Público-Geral, fundamentadamente, o 
afastamento do Defensor Público que esteja sendo submetido a 
correição, a sindicância ou a processo administrativo disciplinar; 

111 - receber e processar as representações contra os Defensores 
Públicos, encaminhando-as, com parecer, ao Conselho Superior; 

IV - propor a instauração de processo administrativo disciplinar 
contra defensores públicos e servidores administrativos auxiliares, 
encaminhando-o ao Defensor Público-Geral; 

V- propor, fundamentadamente, ao Conselho Superior a suspensão 
do estágio probatório, do Defensor Público; 

VI - acompanhar a atuação do Defensor Público durante o estágio 
probatório, mediante avaliação permanente de desempenho; 

VIl - propor, fundamentadamente, ao Conselho Superior a 
confirmação do Defensor Público no cargo, até sessenta dias antes do 
término do estágio probatório; 

VIII - propor, fundamentadamente, a exoneração do Defensor 
Público em estágio probatório, com base em avaliação especial 
procedida por comissão constituída especificamente para esse fim; 

IX - representar sobre verificação de incapacidade física, mental ou 
moral de membros da Defensoria Pública; 

X - integrar, como membro nato, o Conselho Superior da Defensoria 
Pública; 

XI - baixar instruções, sem caráter vinculativo e no limite de suas 
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atribuições, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das 
atividades da Defensoria Pública, bem como da independência 
funcional de seus membros; 

XII - manter atualizados os assentamentos funcionais e os registros 
estatísticos de atuação dos membros da Defensoria Pública, 
especialmente para efeito de aferição de merecimento, neles 
constando, obrigatoriamente: 

a) os pareceres da Corregedoria-Geral, inclusive o previsto no art. 
88, § 1° desta lei complementar, e a decisão do Conselho Superior 
sobre o estágio probatório; 

b) as observações feitas em inspeções e correições; 
c) as penalidades disciplinares eventualmente aplicadas. 
XIII - oferecer ao Conselho Superior da Defensoria Pública, por 

ocasião da composição de listas tríplices para promoção, os 
assentamentos sobre a vida funcional dos Defensores Públicos que 
satisfaçam o requisito de interstício, assim como outras informações 
julgadas necessárias; 

XIV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo 
Defensor Público-Geral ou pelo Conselho Superior da Defensoria 
Pública; 

XV encaminhar ao Defensor Público-Geral o processo 
administrativo disciplinar afeto à decisão deste; 

XVI - apresentar, quando requisitado pelo Defensor Público-Geral, 
relatório estatístico sobre as atividades dos Órgão de Atuação; 

XVII - prestar ao Defensor Público informações de caráter pessoal e 
funcional, assegurando-lhe o direito de acesso, retificação e 
complementação dos dados; 

XVIII - requisitar informações, exames, penc1as, documentos, 
diligências, certidões, pareceres técnicos e informações 
indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; 

XIX - elaborar o regulamento de estágio probatório; 
XX - elaborar as listas referentes aos Subcorregedores-Gerais 

previstas no art. 37 desta lei complementar. 
XXI - dar posse e exercício aos Subcorregedores-Gerais da 

Defensoria Pública; 
XXII - propor ao Defensor Público-Geral e ao Conselho Superior a 

expedição de instruções e outras normas administrativas, sempre que 
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necessário ou conveniente ao serviço; 

XXIII - convocar Defensores Públicos para deliberação sobre 
matéria administrativa ou de interesse da instituição; 

XXIV - desempenhar outras atribuições previstas em lei ou no 
Regulamento Interno da Defensoria Pública. 

Parágrafo único - As anotações que importem demérito serão 
lançadas no assentamento funcional, após prévia ciência do 
interessado, permitindo-se a retificação, na forma prevista no art. 212 
desta lei complementar. 

Art. 37 - Os Subcorregedores-Gerais, em número mínimo de cinco, 
serão designados pelo Defensor Público-Geral entre os Defensores 
Públicos, assegurada a participação de todas as classes, integrantes 
de igual número de listas tríplices, elaboradas pelo Corregedor-Geral, 
vedada a repetição de nomes. 

§ 1 o - Os Subcorregedores Gerais poderão ser destituídos pelo 
Defensor Público-Geral, ouvido o Corregedor-Geral, ou por 
provocação deste; 

§ 2° - E obrigatório o exercício da função de Subcorregedor Geral. 
Art. 38 - Ao Subcorregedor Geral compete: 
I - substituir o Corregedor-Geral em suas faltas, afastamentos 

temporários, impedimento ou suspeições, recaindo a atribuição no 
Subcorregedor-Geral mais antigo na Classe Especial; 

11 - realizar inspeções e correições, podendo ser assessorado por 
Defensores Públicos designados pelo Defensor Público-Geral; 

111 - presidir processo administrativo disciplinar contra Defensor 
Público, na forma prevista no art. 185; 

IV - exercer, por delegação, outras atribuições do Corregedor-Geral. 
Art. 39 - O exercício das funções de Subcorregedor-Geral não 

importará dispensa de suas normais atribuições, exceto quando no 
exercício temporário do cargo de Corregedor-Geral, ou durante a 
realização de inspeções e correições. 

Art. 40 O Corregedor-Geral será assessorado por 
Subcorregedores-Gerais e, no máximo, por cinco Defensores da 
Classe Especial, por ele indicados e designados pelo Defensor 
Público-Geral. 

Art. 41 -Aplica-se o disposto no art. 9°, § 9°, desta lei complementar 
à eleição do Corregedor-Geral e, no que couber, à escolha dos 
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Subcorregedores-Gerais. 

Art. 42 - Ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral, 
assumirá interinamente o Subcorregedor-Geral mais antigo, e será 
realizada nova eleição, em trinta dias, para preenchimento do cargo e 
complementação do mandato. 

Parágrafo único - Caso a vacância se verifique nos últimos seis 
meses de mandato, o cargo de Corregedor-Geral será exercido, no 
período remanescente, pelo Subcorregedor-Geral mais antigo. 

Art. 43 - O Corregedor-Geral poderá ser destituído do cargo por 
deliberação do Conselho Superior, nos casos de abuso de poder, 
conduta incompatível, grave omissão nos deveres do cargo, 
assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada com 
reclusão, em decisão judicial transitada em julgado. 

Parágrafo único - O Conselho Superior decidirá, por maioria de 
votos, pela admissibilidade da representação para a destituição do 
Corregedor-Geral, nos casos precitados no "caput" deste artigo, desde 
que formulada pelo Defensor Público-Geral, por 1/3 de seus 
integrantes ou por 1/1 O dos membros da Defensoria Pública em 
atividade. 

Art. 44 - Autorizada a proposta de destituição do Corregedor-Geral, 
o Conselho Superior, em sessão presidida pelo Defensor Público-
Geral, constituirá, em votação secreta, comissão processante 
integrada por três Defensores Públicos de Classe Especial, cabendo a 
Presidência ao mais antigo na referida classe. 

§ 1 o - O Corregedor-Geral da Defensoria Pública será cientificado, 
no prazo de dez dias, da aprovação da proposta de destituição, 
podendo, em quinze dias, apresentar defesa escrita, pessoalmente ou 
por procurador e requerer produção de provas. 

§ 2° - Não sendo apresentada defesa, o Presidente da comissão 
processante nomeará procurador para fazê-la em igual prazo. 

§ 3° - Findo o prazo, o Presidente da comissão processante 
designará data para instrução e julgamento, nos dez dias 
subsequentes. 

§ 4°- Na sessão de instrução e julgamento, presidida pelo Defensor 
Público-Geral, após a leitura do relatório da comissão processante, o 
Corregedor-Geral, pessoalmente ou por procurador, terá trinta minutos 
para produzir defesa oral, deliberando, em seguida, o Conselho 
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Superior, pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros. 

§ 5° - A presença à sessão de instrução e julgamento será limitada 
aos membros do Conselho Superior, ao Corregedor-Geral e ao seu 
procurador. 

§ 6° - A sessão poderá ser suspensa, por uma vez, pelo prazo 
máximo de dez dias, para a realização de diligência requerida pelo 
Corregedor-Geral ou por seu procurador, bem como por qualquer 
membro do Conselho Superior, desde que reputada, por maioria de 
votos, imprescindível ao esclarecimento dos fatos. 

Art. 45 - Rejeitada a proposta de destituição ou não atingida a 
votação prevista no § 4° do art. 44, o Presidente da sessão 
determinará o arquivamento dos autos do procedimento. 

Art. 46 - Aprovada a destituição, o Defensor Público-Geral, fará 
publicar, no órgão oficial, em quarenta e oito horas o inteiro teor da 
decisão proferida, da qual não caberá recurso. 

Parágrafo único - O Presidente da sessão, em cinco dias, 
encaminhará os autos ao Governador do Estado, para que proceda à 
exoneração do Corregedor-Geral da Defensoria Pública, no prazo de 
quinze dias contados de seu recebimento. 

Art. 47 - Destituído o Corregedor-Geral da Defensoria Pública, 
proceder-se-á na forma determinada no art. 43 desta lei 
complementar. 

Art. 48 - O Corregedor-Geral ficará afastado de suas funções: 
I - após o trânsito em julgado da decisão judicial condenatória em 

caso de prática de infração penal, cuja sanção cominada seja de 
reclusão; 

11 - no procedimento de destituição, desde a aprovação do pedido de 
autorização pelo Conselho Superior, na forma prevista no art. 43, 
parágrafo único, até a decisão final. 

Parágrafo único - O período de afastamento contará como de 
exercício do mandato. 

Capítulo 111 
Dos Órgãos de Atuação 

Seção I 
Das Defensorias Públicas do Estado 

Art. 49 - É obrigatória a instalação de Defensoria Pública em todas 
as comarcas do Estado. 
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Art. 50 • Nas Defensorias Públicas com mais de um cargo de 

Defensor Público haverá um Defensor Público como Coordenador e 
seus substitutos, designados pelo Defensor Público-Geral, 
competindo-lhes, sem prejuízo de suas funções institucionais e outras 
fixadas pelo Conselho Superior, especialmente: 

I · coordenar as atividades desenvolvidas pelos Defensores Públicos 
que atuem em sua área de competência; 

11 · sugerir ao Defensor Público-Geral providências para o 
aperfeiçoamento das atividades institucionais em sua área de 
competência; 

111 · remeter, semestralmente, ao Corregedor-Geral, relatório das 
atividades desenvolvidas na sua área de competência; 

IV • promover reuniões mensais internas para fixação de 
orientações, sem caráter vinculativo, e para deliberação sobre matéria 
administrativa, com comparecimento obrigatório, salvo motivo 
justificado; 

V · dar posse e exercício aos auxiliares administrativos nomeados 
pelo Defensor Público-Geral; 

VI · organizar os serviços auxiliares, distribuindo tarefas e 
fiscalizando os trabalhos executados; 

VIl · presidir, mediante designação do Defensor Público-Geral, 
processo administrativo disciplinar relativo a infrações funcionais dos 
seus servidores; 

VIII · fiscalizar a distribuição eqüitativa dos autos ou outro 
expediente em que deva funcionar Defensor Público; 

IX · representar a Defensoria Pública nas solenidades oficiais em 
sua área de atuação; 

X · encaminhar aos órgãos da Administração Superior da Defensoria 
Pública as sugestões para o aprimoramento dos seus serviços e 
solicitar os recursos necessários ao desenvolvimento de suas 
atividades; 

XI - solicitar ao Defensor Público-Geral a designação de estagiários, 
mediante requerimento de qualquer de seus integrantes; 

XII • encaminhar à Defensoria Pública Geral sugestões para a 
elaboração do Plano Geral de Atuação da Defensoria Pública; 

XIII · redistribuir, em caso de afastamento, os pedidos e processos, 
modificando-lhes a orientação, se necessário; 
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XIV - prestar ao Defensor Público-Geral e ao Corregedor-Geral 

todas as informações pertinentes às atividades da Defensoria Pública 
em sua área de atuação; 

XV - receber reclamações contra a atuação de Defensores Públicos, 
encaminhando-as à consideração do Corregedor-Geral; 

XVI - propor, fundamentadamente, e promover, se aprovada, a 
implantação de Núcleos, mesmo em bairros ou regiões, visando à 
desconcentração dos serviços da instituição; 

XVII - estabelecer relacionamento com os órgãos do Ministério 
Público e do Poder Judiciário, com a finalidade de solucionar casos 
que lhe estejam afetos; 

XVIII - sugerir e encaminhar a celebração de convênios ou ajustes 
com entidades públicas ou privadas, visando à melhoria e à expansão 
dos serviços da Defensoria Pública e, se implantados, exercer a 
coordenação e o controle da execução destes na área de sua 
competência; 

XIX - solicitar à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública a 
realização de correições extraordinárias, sempre que necessário, 
dando-se ciência ao Defensor Público-Geral; 

XX - elaborar boletim e mapas estatísticos de processos, ações e 
atendimentos prestados, para efeito de relatórios periódicos; 

XXI - estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de 
execução que atuem na mesma área de atividade e que tenham 
atribuições comuns; 

XXII - remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos ligados à 
sua atividade; 

XXIII - estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou 
órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins; 

XXIV - organizar a biblioteca e o arquivo geral da Defensoria 
Pública, recolhendo e classificando as cópias de trabalhos elaborados 
pelos integrantes, bem como o material legislativo, doutrinário e 
jurisprudencial de interesse; 

XXV - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo 
Defensor Público-Geral. 

§ 1 o - O Coordenador exercerá suas atribuições pelo período de um 
ano, permitida uma recondução; 

§ 2° - As funções de Defensor Público Coordenador serão 
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consideradas para apuração de mérito na ocasião da promoção. 

§ 3° - As funções de que trata este artigo poderão ser delegadas a 
outro Defensor Público, mediante comunicação ao Defensor Público-
Geral. 

Art. 51 - As Defensorias Públicas poderão ser agrupadas em 
regiões, sob a coordenação de Defensor Público, nos termos do 
Regulamento Interno. 

Seção 11 
Dos Núcleos da Defensoria Pública 

Art. 52 - Os Núcleos da Defensoria Pública são compostos de 
Defensores Públicos e serviços auxiliares necessários ao 
desempenho das funções. 

§ 1 o - Em cada Núcleo servirá pelo menos um rnembro da 
Defensoria Pública. 

§ 2° - Os Núcleos serão especializados, podendo ser judiciais ou 
extrajudiciais, observado o disposto no Regulamento Interno. 

§ 3° - A criação, a modificação e a extinção dos Núcleos serão 
fixadas mediante proposta do Defensor Público Coordenador 
aprovada pelo Defensor Público-Geral. 

§ 4° - O Regulamento Interno disporá sobre os critérios de divisão 
dos serviços dos Núcleos. 

Capítulo IV 
Dos Órgãos de Execução 

Seção Única 
Dos Defensores Públicos 

Art. 53 - Aos Defensores Públicos do Estado incumbe o 
desempenho das funções de orientação, postulação e defesa dos 
direitos e interesses dos necessitados, cabendo-lhes, especialmente: 

I - tentar a composição amigável das partes, antes de promover a 
ação, quando julgar conveniente; 

11 - postular a concessão de gratuidade de justiça para os 
necessitados, na forma da lei; 

111 - praticar os atos inerentes à postulação e à defesa dos direitos 
dos necessitados, providenciando para que os feitos tenham normal 
tramitação e, quando cabível, interpor recurso para qualquer grau de 
jurisdição; 

IV - defender, nos processos criminais, o réu que não tenha 



defensor constituído, inclusive o revel; 
V - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública; 
VI - patrocinar ação civil e ação civil "ex delicto"; 
VIl - patrocinar defesa em ação penal; 
VIl I - patrocinar defesa em ação civil e reconvir; 
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IX - exercer a defesa da criança e do adolescente, em especial nas 
hipóteses previstas no art. 227 da Constituição da República; 

X - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla 
defesa, com recursos e meios a ela inerentes; 

XI - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado; 
XII - atuar junto aos Juizados Especiais; 
XIII - exercer a função de Curador de Ausentes e Especial, salvo 

quando a lei atribuir expressamente a outrem; 
XIV - representar ao Ministério Público em caso de sevícias ou maus 

tratos à pessoa do defendendo; 
XV - atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, 

visando a assegurar à pessoa, sob qualquer circunstância, o exercício 
dos direitos e das garantias individuais; 

XVI - requerer a transferência de preso para local adequado, quando 
necessário; 

XVII - diligenciar as medidas necessárias ao assentamento de 
registro civil de nascimento de menor abandonado; 

XVIII - supervisionar e fiscalizar, sob a coordenação dos órgãos 
superiores, o desempenho do estagiário designado para seu auxiliar 
nos serviços forenses, avaliando-o, ao final do estágio, na forma do 
regulamento; 

XIX - exercer, mediante designação do Defensor Público-Geral, a 
Coordenadoria de Núcleo da Defensoria Pública e outros cargos de 
confiança da instituição; 

XX - integrar comissão de processo administrativo disciplinar; 
XXI - requisitar a instauração de inquérito policial e diligências 

necessárias à apuração de crime de ação penal pública; 
XXII - exercer outras atribuições definidas em lei ou ato normativo, 

desde que afetas à sua área de atuação. 
Parágrafo único - O Defensor Público-Geral poderá designar outro 

Defensor Público para funcionar em feito determinado de atribuição do 
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titular, com a concordância deste. 

Art. 54 - O número de Defensores Públicos será igual ou superior ao 
de Juízes de primeira instância. 

Parágrafo único - O Governador do Estado enviará à Assembléia 
Legislativa, mediante proposta do Defensor Público-Geral, projeto de 
lei que ajuste o quadro dos membros e servidores da Defensoria 
Pública ao disposto neste artigo. 

Capítulo V 
Dos Órgãos Auxiliares 

Seção I 
Da Comissão de Concurso 

Art. 55 - A Comissão de Concurso, órgão auxiliar da Defensoria 
Pública, de caráter transitório, incumbida da seleção de candidatos ao 
ingresso na carreira, será presidida pelo Defensor Público-Geral e 
constituída por Defensores Públicos e por representante da Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

Art. 56 - Os integrantes da Comissão de Concurso serão indicados 
pelo Conselho Superior dentre Defensores Públicos, atendidos os 
seguintes requisitos: 

I - ser, preferencialmente, especializado em disciplina exigida no 
edital do concurso; 

11 - não compor o Conselho Superior; 
111 -apresentar regularidade de serviço; 
IV - não estar respondendo a ação penal por infração apenada com 

reclusão ou cumprindo pena imposta; 
V - não estar afastado do exercício do cargo para desempenho de 

função de presidente junto à associação de classe; 
VI - não ter exercido o magistério em curso de preparação de 

candidato para concurso de carreira jurídica, nos seis meses 
anteriores à abertura do edital; 

VIl - não ser parente consangüíneo ou afim, até o quarto grau, 
inclusive, de candidato inscrito; 

VIII - não estar respondendo a processo administrativo disciplinar ou 
cumprindo penalidade imposta. 

Art. 57 - Os examinadores, mediante aprovação da maioria da 
Comissão de Concurso, poderão ser substituídos pelos suplentes. 

§ 1° - A Comissão de Concurso terá dois membros para cada 
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disciplina, sendo um deles suplente. 

§ 2° - Redigidas as provas, o suplente necessariamente funcionará 
como revisor, cabendo-lhe o exame das questões e a sugestão à 
Comissão de Concurso, quando for o caso, de eventuais alterações. 

Art. 58 - O representante da Ordem dos Advogados do Brasil e seu 
suplente serão escolhidos pelo Presidente da Comissão entre os 
integrantes de lista sêxtupla apresentada pela Seção de Minas Gerais. 

Art. 59 - A Comissão de Concurso deverá, até a realização da última 
fase do concurso, colher informações circunstanciadas sobre a 
conduta pessoal, profissional e familiar dos candidatos. 

Art. 60 - Os Defensores Públicos em atividade e os servidores 
administrativos deverão, obrigatoriamente, auxiliar na realização do 
concurso. 

Seção 11 
Do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 

Art. 61 - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é órgão 
auxiliar da Defensoria Pública, dirigido por um membro da instituição 
indicado pelo Conselho Superior e designado pelo Defensor Público-
Geral. 

Parágrafo único - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 
poderá contar, ainda, nas suas atividades, com a participação de 
membros e estagiários da Defensoria Pública designados pelo 
Defensor Público-Geral. 

Art. 62 - Incumbe ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional, entre outras atribuições previstas no Regulamento Interno: 

I - promover curso preparatório de candidatos aprovados no 
concurso de ingresso na carreira de Defensor Público e serviços 
auxiliares, com duração mínima de trinta dias; 

11 - promover cursos de aperfeiçoamento e especialização de 
Defensores Públicos e de serviços auxiliares; 

111 - realizar seminários, congressos, simpósios, cursos, pesquisas e 
estudos, visando ao aprimoramento profissional e cultural dos 
Defensores Públicos; 

IV - promover cursos de treinamento e reciclagem de membros da 
Defensoria Pública, especialmente dos que estejam em estágio 
probatório; 

V - realizar encontros locais e regionais e ciclos de estudo e 
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pesquisa entre Defensores Públicos; 

VI - promover intercâmbio cultural e científico com instituições 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

VIl -editar e divulgar trabalhos jurídicos de Defensores Públicos; 
VIII -firmar convênios com entidades de classe, de ensino jurídico 

ou área correlata, nacionais ou estrangeiras, visando ao 
aprimoramento cultural e profissional dos membros da carreira e 
servidores auxiliares, ouvido o Conselho Superior da Defensoria 
Pública; 

IX - indicar os expositores regulares ou eventuais para os cursos 
oficiais do órgão, ouvido o Defensor Público-Geral. 

Art. 63 - O modelo de gestão do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria Pública será definido no 
Regulamento Interno. 

Seção 111 
Dos Órgãos de Apoio Administrativo 

Art. 64 - Lei ordinária específica disciplinará os órgãos e serviços 
auxiliares de apoio administrativo e das atividades funcionais da 
instituição, organizando-os em quadro próprio, com cargos que 
atendam às peculiaridades e às necessidades da administração. 

Art. 65 - Os órgãos de apoio administrativo serão chefiados pelo 
Diretor-Geral, que será designado entre os membros da Defensoria 
Pública. 

Seção IV 
Dos Órgãos de Assessoramento 

Art. 66 - É órgão de assessoramento da Defensoria Pública-Geral o 
Gabinete do Defensor Público-Geral. 

Subseção Única 
Do Gabinete do Defensor Público-Geral 

Art. 67 - O Gabinete do Defensor Público-Geral será integrado por 
servidores por ele livremente escolhidos e tem por finalidade prestar 
assessoramento direto e fornecer apoio administrativo ao Defensor 
Público-Geral e aos Subdefensores Públicos-Gerais, competindo-lhe 
ainda: 

I - supervisionar e coordenar as atividades de assessoramento 
jurídico e de comunicação social desenvolvidas na Defensoria Pública; 

11 - atender e prestar informações ao público e às autoridades; 



386 
111 -exercer outras atividades correlatas. 
Parágrafo único - O Chefe de Gabinete exercerá as atribuições 

delegadas pelo Defensor Público-Geral e será escolhido entre os 
membros da Defensoria Pública, em atividade ou não. 

Seção V 
Da Coordenação de Estagiários 

Art. 68 - A Defensoria Pública manterá um quadro de estagiários, 
constituído de acadêmicos de Direito matriculados nos dois últimos 
anos ou semestres correspondentes do curso de bacharelado das 
escolas oficiais ou reconhecidas, os quais atuarão como auxiliares dos 
membros da instituição e serão contratados pela Defensoria Pública, 
por período não superior a dois anos, e serão designados pelo 
Defensor Público-Geral. 

Art. 69 - Os estagiários serão selecionados por meio de provas e 
avaliação do histórico, nos termos do regulamento. 

Parágrafo único - A Defensoria Pública-Geral poderá conceder aos 
estagiários, a título de bolsa de estudo, auxílio correspondente à 
remuneração mínima legal. 

Art. 70 - Os estagiários da Defensoria Pública exercerão suas 
funções pelo período mínimo de um ano, em expediente não inferior a 
quatro horas diárias, para os efeitos do art. 7 4 desta lei complementar. 

Art. 71 - Aplicam-se aos estagiários, durante o estágio e sob pena 
de cancelamento sumário deste, as proibições e normas disciplinares 
a que estão sujeitos os integrantes do quadro de serviços auxiliares 
da Defensoria Pública e os servidores públicos em geral, sendo-lhes, 
ainda, vedado: 

I - exercer qualquer atividade relacionada com funções judiciárias ou 
policiais, salvo no caso de compatibilidade técnica; 

11 - revelar quaisquer fatos de que tenham conhecimento em razão 
das atividades do estágio; 

111 - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, 
percentagens, custas ou participações de qualquer natureza. 

Art. 72 - O Regulamento Interno disporá sobre os impedimentos 
para o exercício das funções de estagiário. 

Subseção Única 
Da Dispensa e do Certificado de Estágio 

Art. 73 - Os estagiários poderão ser dispensados por ato do 
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Defensor Público-Geral, mediante representação motivada pelo 
Defensor Público supervisor do estágio. 

Art. 7 4 - Ao término do período de estágio, será expedido certificado 
pelo Defensor Público-Geral, após avaliação feita pelo Defensor 
Público, quanto ao desempenho e à assiduidade do estagiário, 
instruída com os documentos pertinentes, observado o prazo previsto 
no art. 70 desta lei complementar. 

Parágrafo único - O tempo de estágio certificado será considerado 
serviço público relevante e prática forense. 

Seção VI 
Dos Centros de Apoio Operacional 

Art. 75 - Os Centros de Apoio Operacional aos núcleos são órgãos 
auxiliares da atividade funcional da Defensoria Pública, compostos por 
servidores administrativos do seu quadro de pessoal, competindo-
lhes: 

I - estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de execução 
que atuem na mesma área de atividade e tenham atribuições comuns; 

11 - remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos ligados à sua 
atividade; 

111 - estabelecer intercâmbio permanente com órgãos públicos ou 
privados que atuem em áreas afins; 

IV - remeter, anualmente, ao Defensor Público-Geral relatório das 
atividades da Defensoria Pública; 

V - organizar a biblioteca e o arquivo geral, recolhendo e 
classificando as cópias de todos os trabalhos elaborados pelos 
integrantes, bem como o material legislativo, doutrinário e 
jurisprudencial de interesse; 

VI - exercer outras funções compatíveis com sua finalidade, vedado 
o exercício de atividade de órgãos de execução e a expedição de atos 
normativos. 

Parágrafo único - A direção dos Centros de Apoio Operacional será 
exercida por um coordenador, escolhido entre os integrantes dos 
Núcleos da Defensoria Pública. 

Título IV 
Do Pessoal e da Carreira de Defensor Público 

Capítulo I 
Do Pessoal e dos Cargos 
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Art. 76 - O quadro de carreira da Defensoria Pública é integrado 

pelos cargos relacionados no Anexo desta lei complementar. 
Art. 77 - As promoções na carreira da Defensoria Pública serão 

precedidas da adequação da lista de antiguidade aos critérios de 
desempate estabelecidos nesta lei complementar. 

Capítulo 11 
Do Ingresso na Carreira 

Art. 78 - O ingresso na carreira de Defensor Público, no cargo de 
Defensor Público Substituto, dar-se-á mediante aprovação em 
concurso público de provas e títulos, obedecida a ordem de 
classificação. 

Seção I 
Do Concurso Público 

Art. 79 - O concurso público para ingresso na carreira de Defensor 
Público será organizado pelo Conselho Superior da Defensoria 
Pública, com a participação do Conselho Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

§ 1 o - O concurso terá validade de até dois anos contados da 
homologação, prorrogável uma vez, por igual período. 

§ 2° - A abertura do concurso será determinada pelo Defensor 
Público-Geral, por meio de edital publicado por três vezes no órgão 
oficial do Estado. 

§ 3° - Salvo motivo justificado, o prazo máximo para a conclusão do 
concurso é de noventa dias úteis, contado do encerramento das 
inscrições. 

§ 4° - O concurso será realizado, obrigatoriamente, quando o 
número de cargos vagos for igual ou superior a dez por cento do 
número total dos cargos da carreira. 

Art. 80 - O Conselho Superior elaborará o regulamento do concurso 
e o respectivo edital, do qual constarão os programas das disciplinas 
sobre as quais versarão as provas e a indicação dos pontos a serem 
atribuídos aos títulos, bem como o número de vagas a serem 
preenchidas na classe inicial. 

§ 1 o - O edital do concurso reservará aos portadores de deficiência 
física o percentual de dez por cento das vagas, respeitadas as 
exigências funcionais e as qualificações para a ocupação do cargo. 

§ 2° - O edital do concurso indicará, obrigatoriamente, o número de 
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cargos vagos na classe inicial da carreira. 

Art. 81 - Publicado o edital do concurso, o Conselho Superior 
indicará os membros da Defensoria Pública que constituirão a 
comissão examinadora junto com o Defensor Público-Geral, que a 
presidirá, e o representante do Conselho Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

Art. 82 - São requisitos para o ingresso na carreira de Defensor 
Público, entre outros, constantes no regulamento do concurso: 

I - ser brasileiro e bacharel em Direito, inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil; 

11 - estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações 
militares e eleitorais; 

111 -ter, à data da inscrição, pelo menos dois anos de prática forense 
comprovada; 

IV - ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais; 
V - apresentar higidez física e mental, atestada por médicos de 

instituição pública ou por entidade particular registrada no Conselho 
Regional de Medicina, conveniada com a Defensoria Pública; 

VI - ter satisfeito os demais requisitos previstos no edital e no 
regulamento do concurso. 

§ 1 a - São consideradas formas de prática forense, além do exercício 
da advocacia, a realizada em estágios perante as Defensorias 
Públicas dos Estados ou outras instituições essenciais à função 
jurisdicional, mediante convênio e na hipótese de critérios 
semelhantes de estágio. 

§ 2° - Por decisão da Comissão de Concurso, poderá ser aplicado o 
disposto no parágrafo anterior aos estagiários de serviços de 
assistência jurídica congêneres mantidos por escolas de Direito 
oficiais ou reconhecidas. 

§ 3° - O requisito previsto no inciso 111 poderá ser substituído pelo 
exercício de cargo público privativo de bacharel em Direito, observado 
o mesmo prazo. 

§ 4° - O candidato aprovado nas provas escritas somente será 
admitido às provas orais após a realização de exame psicotécnico 
vocacional, elaborado por entidade pública ou particular registrada no 
Conselho Regional de Psicologia, conveniada com a Defensoria 
Pública, o qual servirá de subsídio para o julgamento final, sem 
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Concurso. 
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§ 5° - Os candidatos proibidos de se inscrever na Ordem dos 
Advogados do Brasil comprovarão o registro até a posse no cargo de 
Defensor Público. 

Seção 11 
Da Nomeação, da Posse e do Exercício 

Art. 83 - O candidato aprovado no concurso de ingresso na carreira 
será nomeado para o cargo de Defensor Público Substituto, com as 
prerrogativas, as vedações, os impedimentos, o subsídio e as 
vantagens de caráter indenizatório do Defensor Público de Classe I, 
respeitada a ordem de classificação e o número de vagas existentes. 

Parágrafo único - Em todo o Estado, servirão trezentos e cinqüenta 
Defensores Públicos Substitutos, com sede na Capital e lotados na 
Defensoria Pública-Geral, os quais exercerão as suas funções em 
qualquer órgão de atuação no Estado, podendo tal número ser 
excedido se compensado com a quantidade de vagas existentes nas 
diversas classes. 

Art. 84 - Após a nomeação, os candidatos serão empossados, com 
imediato exercício, perante o Conselho Superior, em sessão 
extraordinária realizada no prazo de trinta dias. 

§ 1°- O candidato nomeado tomará posse, com imediato exercício, 
no prazo de trinta dias contado da data da nomeação, prorrogável, por 
igual período, mediante requerimento dirigido ao Defensor Público-
Geral. 

§ 2° - O candidato nomeado deverá apresentar declarações de bens 
relativas aos dois últimos exercícios fiscais e, no ato de sua posse, 
prestar o compromisso de desempenhar, com retidão, as funções do 
cargo e de cumprir a Constituição e as leis. 

§ 3° - O candidato nomeado que não comparecer à posse prevista 
no "caput" deste artigo será empossado na forma disposta no art. 30, 
inciso XXVI, desta lei complementar. 

§ 4° - Caso a posse não ocorra dentro do prazo previsto, por 
ausência do nomeado, a nomeação caducará automaticamente, e 
será decretada a perda do cargo em ato do Defensor Público-Geral. 

§ 5° - O candidato aprovado poderá renunciar à nomeação 
antecipadamente ou até o termo final do prazo de posse, caso em 
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que, optando, será deslocado para o último lugar da lista de 
classificados. 

Seçãolll 
Do Estágio de Orientação e Preparação 

Art. 85 - Após entrar em exercício, o Defensor Público Substituto 
ficará à disposição do Centro de Estudos e Aperteiçoamento 
Funcional pelo período mínimo de trinta dias, para estágio de 
orientação e preparação, findo o qual assumirá as suas atribuições 
perante o órgão de atuação para o qual foi designado. 

§ 1 o - Durante o estágio a que se refere este artigo, o Defensor 
Público Substituto poderá ser designado para o exercício das 
atribuições do cargo. 

§ 2° - Ao assumir suas funções no órgão de atuação da Defensoria 
Pública para o qual foi designado, o Defensor Público Substituto fará 
imediata comunicação à Corregedoria-Geral, acompanhada de 
declaração sobre a situação dos serviços que lhe forem afetos, bem 
como em caso de nova designação. 

§ 3° - Para todos os efeitos legais, o período de estágio probatório 
compreende o de orientação e preparação. 

Art. 86 - Em caso de aproveitamento insuficiente no estágio de 
orientação e preparação, o Defensor Público Substituto permanecerá, 
pelo prazo máximo de sessenta dias, à disposição do Centro de 
Estudos e Aperteiçoamento Funcional, para aprimoramento, podendo 
o Subdefensor Público-Geral, a qualquer tempo, de ofício ou mediante 
provocação do corpo docente, impugnar a permanência na carreira 
junto à Corregedoria-Geral. 

§ 1° - A impugnação será fundamentada e instruída com os 
documentos referentes ao desempenho insatisfatório. 

§ 2° - O Corregedor-Geral, motivadamente, submeterá a 
impugnação à apreciação do Conselho Superior, observado o 
disposto nos arts. 30, inciso XXIII, e 89 desta lei complementar. 

§ 3° - Rejeitada a impugnação, o Defensor Público Substituto 
permanecerá em estágio probatório, na forma desta lei complementar. 

§ 4° - Ficam suspensos, automaticamente, até o definitivo 
julgamento, o exercício funcional e o período de estágio probatório do 
Defensor Público Substituto, quando houver impugnação. 

Seção IV 
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Do Estágio Probatório 

Art. 87 - O Defensor Público Substituto, a contar da data em que 
entrar em exercício, submeter-se-á a estágio probatório pelo prazo de 
três anos, durante o qual será avaliada, em caráter permanente, pela 
Corregedoria-Geral da Defensoria Pública e pelo Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional, a conveniência da permanência e da 
confirmação na carreira, observado o seguinte: 

I - idoneidade moral no âmbito pessoal, profissional e familiar; 
11 - conduta compatível com a dignidade do cargo; 
111 - dedicação e exação no cumprimento dos deveres e das funções 

do cargo; 
IV - eficiência, pontualidade e assiduidade no desempenho de suas 

funções; 
V - presteza e segurança nas manifestações processuais; 
VI - referências em razão da atuação funcional; 
VIl - publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos, inclusive 

premiação obtida; 
VIII - atuação em órgão de atuação da Defensoria Pública que 

apresente dificuldade no exercício das atribuições; 
IX - contribuição para a melhoria dos serviços da instituição; 
X - integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do 

cargo; 
XI - freqüência a cursos de aperfeiçoamento realizados pelo Centro 

de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. 
§ 1 o - Durante o triênio a que se refere este artigo, a atuação do 

membro da Defensoria Pública será, ainda, acompanhada e avaliada 
pela Corregedoria-Geral, por meio de inspeções, correições, análise 
de trabalhos remetidos e outros meios a seu alcance. 

§ 2° - A permanência na carreira e a confirmação do membro da 
Defensoria Pública serão deliberadas pelo Conselho Superior, na 
forma desta lei. 

Subseção Única 
Do Acompanhamento do Estágio Probatório 

Art. 88 - O Corregedor-Geral da Defensoria Pública, para os fins do 
disposto no art. 30, inciso XXIII, decorrido o prazo de trinta dias 
previsto no art. 85 desta lei, designará uma comissão para 
acompanhamento e avaliação individual de estágio probatório do 
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membro da Defensoria Pública. 

§ 1 o - A comissão de que trata o "caput" deste artigo será composta 
por um Subcorregedor-Geral, que a presidirá, e por, pelo menos, dois 
Defensores Públicos em exercício há mais de cinco anos. 

§ 2° - Durante o período de estágio probatório, será aprofundada a 
investigação relativa aos aspectos moral, pessoal, profissional e 
familiar do membro da Defensoria Pública, valendo as conclusões 
como subsídio para a decisão do Conselho Superior da Defensoria 
Pública. 

§ 3° - O membro da Defensoria Pública deverá encaminhar à 
comissão relatórios trimestrais de atividades, instruídos com peças 
jurídicas, abrangendo as diversas áreas de atuação, na forma que 
dispuser o Regulamento Interno respectivo. 

§ 4° - O Corregedor-Geral e a comissão designada poderão 
requisitar ao membro da Defensoria Pública em estágio probatório 
cópias de trabalhos referidos nos relatórios trimestrais e não 
encaminhados. 

Art. 89 - O Corregedor-Geral da Defensoria Pública poderá, a 
qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação dos membros da 
comissão, impugnar, fundamentadamente, a permanência do 
Defensor Público na carreira. 

§ 1 o - O interessado será intimado pessoalmente para, em dez dias, 
oferecer alegações e produzir provas, observado o disposto nos arts. 
30, inciso XXIII; 90, parágrafo único; 91 e 93, §§ 1°, 2° e 3°, desta lei 
complementar. 

§ 2° - Não sendo encontrado ou havendo fundada suspeita de 
ocultação, a intimação far-se-á por meio de publicação no órgão oficial 
do Estado. 

§ 3° - Acolhida a impugnação pelo Conselho Superior, o Defensor 
Público será exonerado por ato do Defensor Público-Geral, cabendo 
da decisão recurso ao Conselho Superior, no prazo de cinco dias. 

§ 4° - Rejeitada a impugnação, o membro da Defensoria Pública 
permanecerá em estágio probatório, na forma desta lei. 

§ 5° - Não sendo impugnado o estágio probatório, o Subcorregedor-
Geral designado para presidir a comissão poderá sugerir ao 
Corregedor-Geral, até cento e vinte dias antes do término do estágio 
probatório, a confirmação do membro da Defensoria Pública na 
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carreira, servindo a manifestação como subsídio ao Conselheiro 
designado, nos termos do art. 91, § 2°, desta lei. 

Art. 90 - Fica suspenso, até o definitivo julgamento, o período de 
estágio probatório do membro da Defensoria Pública no caso de 
impugnação à sua permanência na carreira. 

Parágrafo único - O Defensor Público Substituto somente poderá 
afastar-se do exercício do cargo por motivo de férias ou licença para 
tratamento de saúde, caso em que o estágio não se suspende. 

Seção V 
Da Confirmação na Carreira 

Art. 91 - A conveniência da confirmação na carreira do Defensor 
Público em estágio probatório será examinada por integrante do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, designado mediante 
distribuição dos relatórios. 

§ 1 o - O Corregedor-Geral, até noventa dias antes do término do 
estágio-probatório, apresentará ao Conselho Superior relatório da 
atuação do Defensor Público Substituto, emitindo parecer sobre sua 
confirmação. 

§ 2° - O Conselheiro designado deverá, até sessenta dias antes do 
término do estágio probatório, em exposição fundamentada e instruída 
com os documentos necessários, propor ou não a confirmação na 
carreira do Defensor Público em estágio probatório. 

Art. 92 - Caso o Conselheiro designado, com base em avaliação 
especial procedida pela comissão de que trata o art. 91 desta lei 
complementar, venha a propor ao Conselho Superior a exoneração do 
Defensor Público em estágio probatório, terá este dez dias para 
oferecer alegações e provas. 

§ 1° - O interessado será intimado pessoalmente, e, não sendo 
encontrado ou havendo fundada suspeita de ocultação, será a 
intimação efetivada por meio de publicação no órgão oficial dos 
Poderes do Estado. 

§ 2° - O Conselho Superior, na primeira reunião subseqüente, 
decidirá acerca da proposta de exoneração pelo voto de dois terços 
de seus membros. 

§ 3° - Quando o Conselho Superior decidir pela não-confirmação do 
Defensor Público no cargo, ou não havendo defesa, o Defensor 
Público-Geral procederá a sua exoneração. 
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Art. 93 - Ficam suspensos, automaticamente, até o definitivo 

julgamento, o exercício funcional e o período de estágio probatório do 
Defensor Público Substituto, quando houver impugnação pelo 
Conselheiro designado. 

§ 1 o - Propondo o Conselheiro a confirmação na carreira do membro 
da Defensoria Pública, suspende-se, automaticamente, o período de 
estágio probatório, até o definitivo julgamento pelo Conselho Superior 
da Defensoria Pública. 

§ 2° - O tempo de suspensão do exercício funcional será contado 
para todos os efeitos legais, em caso de confirmação. 

§ 3° - Se a decisão for pela confirmação, compete ao Defensor 
Público-Geral expedir o respectivo ato declaratório, no qual constará a 
sua nova condição como Defensor Público de Classe I, além de 
titularidade no órgão de atuação em que estiver exercendo as suas 
atribuições, salvo se neste existir titular, ainda que licenciado ou 
afastado. 

§ 4 o - Caso o Defensor Público confirmado não puder ser 
titularizado, será ele designado para exercer as suas atribuições em 
outro órgão de atuação. 

Capítulo 111 
Da Carreira e dos Cargos 

Art. 94 - A carreira de Defensor Público estável é constituída de três 
classes denominadas: 

I - Defensor Público de Primeira Classe (inicial); 
11 - Defensor Público de Segunda Classe (intermediária); 
111 - Defensor Público de Classe Especial (final). 
Parágrafo único - Integram o quadro de carreira da Defensoria 

Pública os cargos relacionados no anexo desta lei complementar. 
Capítulo IV 

Da Vacância e das Formas de Provimento Derivado 
Seção I 

Das Disposições Preliminares 
Art. 95 - Na existência de vaga, ocorrida nas hipóteses previstas no 

art. 167 desta lei, o Defensor Público-Geral fará publicar, no órgão 
oficial dos Poderes do Estado, edital para provimento da vaga. 

§ 1°- O Regulamento Interno disciplinará os requisitos do edital de 
promoção ou remoção e os critérios de votação, obseiVado o disposto 
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nesta lei complementar. 

§ 2° - A data da abertura da vaga, para efeito de determinação do 
critério de provimento, será a estabelecida na forma prevista no 
parágrafo único do art. 167 desta lei complementar. 

Seção 11 
Da Promoção 

Art. 96 - A promoção na carreira de Defensor Público será efetivada 
por ato do Defensor Público-Geral, observados, alternadamente, os 
critérios de antiguidade e merecimento, observando este a lista 
tríplice, decorrido o interstício de dois anos de efetivo exercício na 
classe. 

Parágrafo único - Dispensar-se-á o prazo de interstício previsto 
neste artigo se não houver quem preencha tal requisito, ou se quem o 
preencher não se inscrever para a promoção. 

Subseção I 
Da Antigüidade 

Art. 97 - A antigüidade, para efeito de promoção, será determinada 
pelo tempo de efetivo exercício na classe, independentemente de 
inscnçao, importando interrupção de contagem de tempo o 
afastamento ou a licença do cargo, salvo por motivo de: 

I -férias; 
li - licença: 
a) para tratamento de saúde; 
b) por motivo de doença em pessoa da família; 
c) à gestante; 
d) paternidade; 
e) em caráter especial; 
f) para casamento; 
g) por luto; 
111 -período de trânsito; 
IV - prestação de serviço militar e outros obrigatórios por lei; 
V - exercício de mandato eletivo ou da entidade de classe; 
VI - exercício, no âmbito da Defensoria Pública, de cargos em 

comissão ou função de assessoria; 
VIl - em outros casos previstos em lei. 
Art. 98 - Ocorrendo empate na classificação por antigüidade, terão 

preferência sucessivamente: 



I - o mais antigo na carreira da Defensoria Pública; 
li- o de maior tempo de serviço público estadual; 
111 - o de maior tempo de serviço público; 
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IV - o que tiver obtido melhor classificação no concurso de ingresso 
na carreira; 

V - o mais idoso. 
Art. 99 - Nos meses de janeiro e julho de cada ano, o Defensor 

Público-Geral fará publicar, no órgão oficial dos Poderes do Estado, 
lista de antigüidade dos membros da Defensoria Pública, com o tempo 
de serviço em dias. 

§ 1 o - As reclamações contra a lista de antigüidade poderão ser 
apresentadas pelos interessados no prazo de quinze dias da 
publicação. 

§ 2° - Da decisão do Defensor Público-Geral sobre a reclamação 
apresentada contra a lista caberá recurso para o Conselho Superior, 
no prazo de dez dias. 

Subseção 11 
Do Merecimento 

Art. 100 - Poderá concorrer à promoção por merecimento o membro 
da Defensoria Pública que: 

I - requerer sua inscrição no prazo de quinze dias a contar da 
publicação, no órgão oficial dos Poderes do Estado, do aviso de 
existência de vaga, constando no requerimento estar com o serviço 
em dia; 

11 - não esteja em disponibilidade cautelar ou decorrente de punição; 
111 - não tenha sofrido penalidade disciplinar nos doze meses 

anteriores à formação da lista nem esteja submetido a processo 
disciplinar ou administrativo; 

IV - não esteja respondendo a ação penal por infração cuja sanção 
cominada seja de reclusão nem esteja cumprindo pena imposta; 

V - não se tenha afastado do exercício das funções nos últimos dois 
anos, ou a ele retornado nos últimos seis meses, ressalvadas as 
hipóteses relacionadas nos incisos do art. 97 desta lei complementar; 

VI - não tenha dado causa, injustificadamente, a adiamento de 
audiência, no período de doze meses anteriores ao pedido e assim o 
declarar expressamente no requerimento de inscrição; 

VIl - não esteja em estágio probatório. 
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Art. 101 - A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice 

para cada vaga, elaborada pelo Conselho Superior da Defensoria 
Pública, em sessão aberta e com voto oral. 

§ 1 o - Serão incluídos na lista tríplice os nomes votados pela maioria 
absoluta, realizando-se tantos escrutínios quantos necessários. 

§ 2° - A lista de promoção por merecimento poderá conter menos de 
três nomes, se não houver remanescente da classe com o requisito do 
interstício. 

§ 3° - A lista tríplice será acompanhada do histórico funcional dos 
candidatos, com a indicação dos votos obtidos, o escrutínio e a 
menção de entradas em listas anteriores. 

§ 4° - É obrigatória a promoção por merecimento do membro da 
Defensoria Pública que figurar na lista pela terceira vez consecutiva 
ou pela quinta vez alternada. 

§ 5° - Em caso de haver mais de um candidato à promoção 
compulsória, o desempate far-se-á pelo critério estabelecido no art. 98 
desta lei complementar. 

Art. 102 - O Conselho Superior fixará os critérios para aferição do 
merecimento, considerando, especialmente: 

I o aprimoramento intelectual e cultural em cursos de 
aperfeiçoamento, de natureza jurídica, promovidos pela Defensoria 
Pública ou por estabelecimento de ensino superior oficialmente 
reconhecido, compreendendo, necessariamente, as seguintes 
atividades: 

a) apresentação de trabalho escrito sobre assunto de relevância 
jurídica; 

b) defesa oral do trabalho que tenha sido aceito por banca 
examinadora; 

11 - a contribuição à organização e à melhoria dos serviços da 
Defensoria Pública. 

Art. 103 - Observar-se-á, além dos requisitos legais para a 
promoção, os seguintes critérios: 

I - operosidade, assiduidade e dedicação no exercício do cargo; 
11 - presteza e segurança nas manifestações processuais; 
111 -condutas pública e particular ilibada; 
IV - conceito atribuído aos assentamentos funcionais, na forma do 

Regulamento Interno; 
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V - referências em razão da atuação funcional; 
VI - publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos e 

premiação obtida; 
Vil - atuação em Núcleo que apresente dificuldade ao exercício das 

atribuições; 
VIII -contribuição à melhoria dos serviços da instituição e do Núcleo. 
Art. 104 - O Defensor Público-Geral promoverá, no prazo de quinze 

dias contados do recebimento do expediente, os indicados à 
promoção por antigüidade ou por merecimento. 

Parágrafo único - A promoção realizada após o prazo fixado neste 
artigo retroagirá ao dia seguinte de seu vencimento. 

Capítulo V 
Da Inamovibilidade e da Remoção 

Art. 105 - Os membros da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais são inamov1ve1s, salvo se apenados com remoção 
compulsória, na forma desta lei. 

Art. 106 - A remoção será voluntária ou por permuta, sempre entre 
membros da mesma classe. 

Art. 107 - A remoção compulsória somente será aplicada com prévio 
parecer do Conselho Superior, assegurada ampla defesa em processo 
administrativo disciplinar. 

Art. 108 - A remoção voluntária far-se-á mediante requerimento ao 
Defensor Público-Geral, nos quinze dias seguintes à publicação do 
edital, no órgão oficial dos Poderes do Estado, do aviso da existência 
da vaga. 

§ 1 o - Findo o prazo fixado neste artigo e havendo mais de um 
candidato à remoção, será removido o mais antigo na classe e, 
ocorrendo empate, sucessivamente, o mais antigo na carreira, no 
serviço público do Estado, no serviço público em geral, o mais idoso e 
o mais bem classificado no concurso para ingresso na Defensoria 
Pública. 

§ 2° - A remoção precederá o preenchimento da vaga por promoção. 
§ 3° - Dar-se-á a remoção voluntária, independentemente de vaga, 

para acompanhar cônjuge ou companheiro ocupante de cargo público 
efetivo, nos termos do Regulamento Interno. 

Art. 109 - A remoção por permuta será concedida mediante 
requerimento do interessado, atendida a conveniência do serviço. 
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§ 1 o - A remoção por permuta somente será deferida após um 

ano de exercício como Defensor Público de Primeira Classe (inicial). 
§ 2° - Presume-se inconveniente ao serviço a remoção por permuta 

quando um dos Defensores Públicos estiver às vésperas de 
aposentadoria ou de exoneração do cargo a pedido. 

§ 3° - No caso do § 2°, sem prejuízo de penalidade disciplinar, o 
Conselho Superior revogará, obrigatoriamente, a remoção por 
permuta. 

§ 4° - O ato de remoção é de competência do Defensor Público-
Geral. 

Título V 
Das Garantias e das Prerrogativas 

Capítulo I 
Das Garantias 

Art. 11 O - O Defensor Público está sujeito a regime jurídico especial 
e tem as seguintes garantias: 

I - independência funcional no desempenho de suas atribuições; 
11 - inamovibilidade; 
111 - irredutibilidade de subsídio, fixado nos termos da Constituição da 

República; 
IV - estabilidade, nos termos desta lei complementar. 
§ 1° - O membro da Defensoria Pública confirmado no cargo nos 

termos do art. 93, § 3°, desta lei complementar, somente poderá ser 
demitido em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou em 
procedimento disciplinar administrativo, assegurada a ampla defesa, 
em qualquer hipótese. 

§ 2° - Em caso de extinção do órgão de execução, mudança da sede 
do Núcleo de atuação ou da Comarca, será facultada ao Defensor 
Público a remoção para outro Núcleo ou Comarca, ou obter a 
disponibilidade com subsídio proporcional ao tempo de serviço, até o 
seu adequado aproveitamento em outro cargo, e a contagem do 
tempo de serviço como se em exercício estivesse. 

Capítulo 11 
Das Prerrogativas 

Art. 111 - São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais, no exercício de suas atribuições: 

I - receber intimação pessoal em qualquer processo ou grau de 
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jurisdição, mediante entrega dos autos com vista, contando-se-lhe, 
em dobro, todos os prazos; 

11 - não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em 
flagrante por crime inafiançável, caso em que a autoridade fará 
imediatamente comunicação ao Defensor Público-Geral; 

111 - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado 
Maior, com instalações e comodidades condignas e com privacidade, 
e, após sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido 
em dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser 
cumprida a pena e, na sua falta, em prisão domiciliar; 

IV - comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, 
mesmo sem designação, quando estes se acharem presos, detidos ou 
recolhidos em estabelecimentos civis ou militares; 

V - ter vista pessoal dos processos judiciais ou administrativos de 
qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, fora dos 
cartórios e das secretarias, ressalvadas as vedações legais, ou retirá-
los pelos prazos legais; 

VI - examinar autos de processos em andamentos ou findos, mesmo 
sem designação, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar 
apontamentos; 

VIl - examinar, em qualquer repartição policial, mesmo sem 
designação, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em 
andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças 
e tomar apontamentos; 

VIII - manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio de 
cota, com assinatura devidamente identificada; 

IX - requisitar, gratuitamente, de autoridade pública ou de seus 
agentes, civis e militares, exames, certidões, perícias, vistorias, 
diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e 
providências e receber o auxílio necessário ao exercício de suas 
atribuições, nos termos da Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 
1994, e desta lei complementar; 

X - receber, no prazo de quarenta e oito horas, cópia dos autos de 
prisão em flagrante ratificados, em que o conduzido não tenha sido 
assistido por advogado; 

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, 
independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais 
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a lei exija poderes especiais, em qualquer grau de jurisdição; 

XII - validar, para o efeito de instrução processual, cópias de 
documentos originais devidamente conferidos; 

XIII -expedir notificação para o fiel desempenho de suas atribuições; 
XIV - deixar de patrocinar ação, quando ela for manifestamente 

incabível ou inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, 
comunicando o fato ao Defensor Público Geral, com as razões de seu 
proceder; 

XV - receber o mesmo tratamento reservado aos magistrados, aos 
membros do Ministério Público e aos demais titulares de cargos das 
funções essenciais à justiça; 

XVI - ser ouvido como testemunha, em qualquer processo ou 
procedimento, em dia, hora e local previamente ajustados com a 
autoridade competente; 

XVII - ingressar livremente: 
a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos 

que separam a parte reservada aos magistrados; 
b) nas salas e dependências de audiência, secretarias, cartórios, 

ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de 
delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e 
independentemente da presença de seus titulares; 

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial 
ou serviço público onde o Defensor Público deva praticar ato ou colher 
prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro 
do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache 
presente qualquer servidor ou empregado; 

d) em qualquer edifício ou recinto privado que esteja aberto ao 
público, no exercício de suas atribuições; 

e) em qualquer assembléia ou reunião de que participe ou possa 
participar o seu assistido, ou perante a qual deva comparecer, desde 
que munido de poderes especiais; 

XVIII - permanecer sentado ou em pé e retirar-se dos locais a que se 
refere o inciso XVII, independentemente de licença; 

XIX - dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e nos 
gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente 
marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada; 

XX - sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou 
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processo, nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em 
instância judicial ou administrativa, pelo prazo de quinze minutos, 
salvo se prazo maior for concedido; 

XXI - usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, 
mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida 
surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no 
julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe 
forem feitas; 

XXII - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, 
tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, 
regulamento ou regimento; 

XXIII - falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de 
deliberação coletiva da administração pública; 

XXIV - retirar autos de processos findos, mesmo sem designação, 
pelo prazo de vinte dias; 

XXV - ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício 
da profissão ou em razão dela; 

XXVI- não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto 
no § 2° deste artigo; 

XXVII - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual 
funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa 
de quem seja ou foi Defensor, mesmo quando autorizado ou solicitado 
pelo cliente, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional; 

XXVIII - retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão 
para ato judicial, após trinta minutos do horário designado e ao qual 
ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, 
mediante comunicação protocolizada em juízo; 

XXIX - usar insígnias e vestes !alares privativas da Defensoria 
Pública, de acordo com os modelos oficiais aprovados no 
Regulamento Interno; 

XXX - ter permissão especial para porte de arma; 
XXXI - ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo 

profissional, a inviolabilidade de seu local de trabalho, de seus 
arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações, 
inclusive telefônicas ou afins, salvo caso de busca ou apreensão 
determinada por magistrado e acompanhada do Defensor Público-
Geral; 
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XXXII - ter assegurado o direito de acesso, retificação, 

complementação dos dados e informações relativas a sua pessoa e 
atividade funcional, existentes nos órgãos da instituição, observado o 
seguinte procedimento: 

a) o requerimento será endereçado ao Corregedor-Geral e instruído, 
quando for o caso, dos documentos pertinentes; 

b) o Corregedor-Geral decidirá no prazo de trinta dias, cabendo, em 
caso de indeferimento, recurso ao Conselho Superior, no prazo de 
cinco dias, contado da efetiva ciência. 

§ 1 o - O Defensor Público tem imunidade profissional, não 
constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer 
manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou 
fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a 
Defensoria Pública, pelos excessos que cometer. 

§ 2° - Quando, no curso de investigação policial, houver indício de 
prática de infração penal por membro da Defensoria Pública, a 
autoridade policial, civil ou militar, comunicará o fato ao Defensor 
Público-Geral, que designará membro da Defensoria Pública para 
acompanhar a apuração. 

§ 3° - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 
mediante simples afirmação pelo Defensor Público, na própria petição, 
de que o assistido não está em condições de pagar despesas judiciais 
e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família. 

§ 4° - Aplicam-se aos Defensores Públicos, no que couber, 
quaisquer outros direitos reconhecidos aos advogados. 

XXXII - Ficar afastado das atribuições do cargo para exercício de 
mandato eletivo de direção de associação representativa da classe. 

Art. 112 - Os membros da Defensoria Pública possuirão carteira de 
identidade funcional, expedida pela própria instituição, conforme 
modelo aprovado pelo Defensor Público-Geral, de uso obrigatório no 
exercício de suas atividades. 

§ 1 o - A carteira funcional terá validade em todo o território nacional, 
como cédula de identidade e porte de arma, independentemente, 
neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização. 

§ 2° - Ao membro da Defensoria Pública aposentado são 
assegurados, em razão do cargo que exerceu, a carteira funcional nas 
condições estabelecidas no "caput" deste artigo e o uso das insígnias 
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§ 3° - A carteira funcional do membro da Defensoria Pública 
aposentado por invalidez decorrente de doença mental não valerá 
como porte de arma, e a constatação de doença mental posterior à 
expedição implicará o cancelamento do porte. 

Art. 113 - As garantias e prerrogativas previstas neste título não 
excluem outras estabelecidas em lei. 

Título VI 
Do Subsídio 

Capítulo I 
Do Subsídio e das Vantagens 

Seção Única 
Dos Cargos de Provimento Efetivo da Carreira 

Art. 114 - O subsídio dos membros da Defensoria Pública são 
fixados nos termos do art. 37, XI, da Constituição da República, por 
proposta do Defensor Público-Geral, em nível condizente com a 
relevância da função e de forma a compensar todas as vedações e 
incompatibilidades específicas que lhes são impostas. 

Parágrafo único - O subsídio do Defensor Público, em razão da 
natureza, do grau de responsabilidade, dos requisitos para 
investidura, da complexidade e das peculiaridades do cargo, guardará 
diferença de 5% (cinco por cento) de uma para outra classe da 
carreira, a partir do fixado para o cargo de Defensor Público de Classe 
Especial, o qual não será inferior a 95% (noventa e cinco por cento) 
do subsídio fixado para o cargo de Defensor Público-Geral. 

Art. 115 - Estendem-se aos Defensores Públicos os reajustes 
concedidos, em caráter geral, aos servidores estaduais. 

Art. 116 - Os proventos da aposentadoria ou da disponibilidade do 
Defensor Público corresponderão ao subsídio atribuído ao ocupante 
do mesmo cargo em atividade. 

Parágrafo único - O subsídio do Defensor Público colocado em 
disponibilidade será proporcional ao tempo de serviço. 

Art. 117 - O membro da Defensoria Pública terá o direito a perceber, 
além do subsídio, as seguintes vantagens de caráter indenizatório: 

I - ajuda de custo para despesas de transporte e mudança; 
11 - auxílio-moradia, correspondente a 1 O% (dez por cento) do 
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subsídio; 

111 -diárias; 
IV - indenização pela prestação de serviço especial, inclusive 

eleitoral, com os recursos desta; 
V - direito a 1 O% (dez por cento) do subsídio, pelo efetivo exercício 

em comarca de difícil acesso, assim definido na Lei de Organização e 
Divisão Judiciárias; 

VI - pagamento por aula proferida em cursos oficiais promovidos 
pelo Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional, cujo valor será 
fixado por ato do Defensor Público-Geral, ouvido o Conselho Superior; 

VIl - subsídio especial de Natal; 
VIII - um terço do subsídio, em razão de férias, após um ano de 

exercício na carreira; 
IX - auxílio-funeral, a ser pago ao cônjuge sobrevivente ou aos 

dependentes do membro da Defensoria Pública, ainda que 
aposentado ou em disponibilidade, cuja importância será igual a um 
mês de subsídio percebido, na data do óbito, pelo falecido; 

X - auxílio-doença, correspondente a um mês de subsídio, após 
cada período de doze meses ininterruptos em que o membro da 
Defensoria Pública permanecer em licença para tratamento de saúde; 

XI- 10% (dez por cento) por acúmulo de função em outra comarca 
ou vara, distinta da lotação. 

§ 1 o - O Defensor Público, no exercício do cargo, que, no interesse 
da instituição, acumular suas funções em outra comarca será 
reembolsado das despesas com transporte, nos termos do 
Regulamento Interno. 

§ 2° - No caso de remoção compulsória, o membro da Defensoria 
Pública fará jus à indenização das despesas de mudança, nos termos 
do Regulamento Interno. 

§ 3° - O membro da Defensoria Pública que, em razão de serviços, 
se deslocar temporariamente da comarca em que tiver exercício, terá 
direito à percepção de diárias na forma estabelecida pelo 
Regulamento Interno, observada a legislação pertinente. 

§ 4° - Fará jus à percepção de diária o membro da Defensoria 
Pública que se afastar do Estado pelo prazo máximo de cinco dias 
úteis, inclusive para a participação como autor de tese, membro de 
comissão técnica ou delegado do Defensor Público-Geral em 
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congressos, simpósios, seminários e outros eventos, observado o 
disposto no art. 134, IV, desta lei complementar. 

§ 5° - As vantagens previstas nos incisos V e VI deste artigo serão 
devidas durante o período em que se mantiverem as respectivas 
situações, e sobre elas não incidirão outras. 

§ 6° - Outras vantagens de caráter indenizatório não disciplinadas ou 
não previstas nesta lei complementar poderão ser auferidas pelos 
membros da Defensoria Pública, de acordo com as normas 
pertinentes e as aplicáveis ao funcionalismo em geral. 

Art. 118 - Os honorários de sucumbência devidos aos Defensores 
Públicos, quando no exercício de suas funções institucionais, serão 
partilhados igualitariamente entre os membros da Defensoria Pública 
em atividade. 

Parágrafo único - A regulamentação da distribuição dos honorários 
de sucumbência será aprovada pelo Conselho Superior mediante 
proposta de comissão paritária para esse fim constituída, assegurada 
a representação de membros da Defensoria Pública de todas as 
classes. 

Capítulo 11 
Dos Direitos 

Seção I 
Disposições Preliminares 

Art. 119 - Além do subsfdio e das vantagens de que trata o Capítulo 
I, são assegurados aos membros da Defensoria Pública os seguintes 
direitos: 

I - férias e férias-prêmio; 
11 - licenças e afastamentos; 
111 - aposentadoria; 
IV - direito de petição. 
Art. 120 - São considerados como de efetivo exercício, para todos os 

efeitos legais, os dias em que o membro da Defensoria Pública estiver 
afastado de suas funções em razão de: 

I - licença prevista nesta lei complementar; 
11 -férias; 
111 -período de trânsito; 
IV - disponibilidade remunerada, em caso de afastamento 

decorrente de processo administrativo disciplinar, exceto para 
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promoção; 

V - designação do Defensor Público-Geral para: 
a) realização de atividade de relevância para a instituição; 
b} direção do Centro de Estudos e Aperieiçoamento Funcional da 

Defensoria Pública; 
VI - exercício de mandato eletivo de associação representativa da 

classe; 
VIl - outras hipóteses definidas em lei. 

Seção 11 
Das Férias 

Art. 121 - Os membros da Defensoria Pública têm direito a férias 
anuais de sessenta dias, a serem gozadas individual ou 
coletivamente, coincidindo com os recessos forenses, assegurada a 
escala de plantão nesse período, nos termos do Regulamento Interno. 

§ 1 o - Aquele que integrar a escala de plantão forense terá direito a 
férias individuais a serem gozadas no mês de sua preferência; 

§ 2° - Independentemente de solicitação, será paga ao membro da 
Defensoria Pública importância correspondente a um terço do 
subsídio, a cada período de trinta dias de férias gozadas. 

§ 3° - O pagamento das férias será efetuado até dois dias antes do 
início de gozo do respectivo período. 

§ 4° - Em caso de exoneração, será devida ao Defensor Público 
indenização relativa ao período de férias a que tiver direito e ao 
incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo 
exercício, ou fração superior a quatorze dias, calculada com base no 
subsídio do mês em que for publicado o ato exoneratório, não 
podendo o valor exceder o correspondente a dois períodos. 

§ 5° - As férias não gozadas no período, por conveniência do 
serviço, poderão sê-lo, acumuladamente, no ano seguinte. 

Art. 122 - As férias serão gozadas por períodos consecutivos, ou 
não, de trinta dias cada, de acordo com o interesse do serviço. 

Art. 123 - O Defensor Público em estágio probatório só gozará férias 
após completar um ano de efetivo exercício. 

Art. 124 - O Defensor Público comunicará ao Defensor Público-
Geral, antes de entrar em férias, o endereço onde poderá ser 
encontrado, caso se afaste de seu domicílio. 

Art. 125 - O Defensor Público promovido ou removido durante o 
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Art. 126- Findas as férias, o Defensor Público comunicará seu 
retorno ao exercício de suas funções. 

Seção 111 
Das Férias-Prêmio 

Art. 127 - É assegurado ao Defensor Público, a cada cinco anos de 
efetivo exercício no serviço público estadual, o direito a férias-prêmio 
de três meses, com subsídio integral do cargo. 

Parágrafo único - O período de disponibilidade do membro da 
Defensoria Pública não será computado para efeito de férias-prêmio. 

Art. 128 - Os períodos de férias-prêmio não gozados poderão ser 
convertidos em espécie, a requerimento do Defensor Público, quando 
de sua aposentadoria. 

Art. 129- Em caso de falecimento do membro da Defensoria Pública, 
é devido a seu cônjuge sobrevivente ou a seus dependentes o 
subsídio correspondente aos períodos de férias-prêmio não gozados. 

Parágrafo único - Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, 
equipara-se o companheiro ou a companheira ao cônjuge. 

Seção IV 
Das Licenças 

Art. 130 - Conceder-se-á licença ao membro da Defensoria Pública: 
I - para tratamento de saúde; 
11 - por motivo de doença em pessoa da família; 
111 -por motivo de maternidade;. 
IV - por motivo de paternidade, por cinco dias úteis; 
V - para casamento, por oito dias; 
VI - por luto, em virtude de falecimento de cônjuge, companheiro, 

ascendente, descendente, irmãos, sogros, pais, noras e genros, por 
oito dias; 

VIl -em caráter especial; 
VIII - para o trato de interesses particulares, a critério da 

Administração, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem 
subsídio, podendo ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do 
servidor ou no interesse do serviço, vedada nova concessão antes de 
decorridos dois anos do término da anterior; 

IX - por motivo de afastamento do cônjuge que foi deslocado para 
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outro Estado, para o exterior ou para o exercício de mandato 
eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo, por prazo indeterminado 
e sem subsídio; 

X - em outros casos previstos em lei. 
§ 1°- As licenças previstas nos incisos IV, V e VI deste artigo dar-se-

ão por comunicação ao Defensor Público-Geral, e as demais, 
mediante requerimento. 

§ 2° - Não será concedida licença para exercício de função pública 
ou particular, salvo as exceções expressamente previstas nesta lei 
complementar. 

§ 3° - As licenças de que tratam o inciso VIII deste artigo e o inciso 
111 do art. 134 desta lei complementar não serão concedidas ao 
membro da Defensoria Pública em estágio probatório ou que esteja 
submetido a processo administrativo disciplinar. 

Art. 131 - A licença para tratamento de saúde por prazo superior a 
quinze dias depende de inspeção por junta médica oficial, inclusive 
em virtude de prorrogação. 

§ 1 o - A licença concedida dentro de sessenta dias do término da 
anterior é considerada prorrogação. 

§ 2° - O membro da Defensoria Pública que, no curso de doze 
meses imediatamente anteriores ao requerimento de nova licença, 
houver se licenciado por período continuo ou descontínuo de seis 
meses deverá submeter-se à verificação de invalidez. 

§ 3° - Declarada a incapacidade definitiva para o serviço, o membro 
da Defensoria Pública será afastado de suas funções e aposentado 
ou, se considerado apto, reassumirá o cargo imediatamente ou ao 
término da licença. 

Art. 132 -A licença por motivo de doença em pessoa da família será 
concedida, com subsídios integrais, pelo prazo máximo de trinta dias. 

§ 1 o - A licença somente será concedida se a assistência direta do 
membro da Defensoria Pública for indispensável e não puder ser dada 
simultaneamente com o exercício do cargo. 

§ 2° - A licença a que se refere o "caput" deste artigo não comporta 
prorrogação. 

§ 3° - Considera-se como pessoa da família, para o efeito deste 
artigo, o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente, os 
irmãos ou pessoa que viva sob a dependência econômica do membro 
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da Defensoria Pública. 

Art. 133 - A licença à gestante será de cento e vinte dias, podendo 
iniciar-se no oitavo mês de gestação, salvo na hipótese de 
antecipação de parto ou prescrição médica. 

§ 1 o - A licença à gestante dar-se-á pelo prazo de trinta dias nos 
casos de natimorto ou aborto, salvo contra-indicação médica, 
aplicando-se, nesta hipótese, o disposto no art. 131 desta lei 
complementar 

§ 2° - A licença prevista no § 1 o deste artigo dar-se-á mediante 
comunicação ao Defensor Público-Geral. 

§ 3° - O direito previsto no "caput" deste artigo aplica-se ao membro 
da Defensoria Pública que adotar ou obtiver guarda judicial de criança 
até um ano de idade. 

§ 4° - No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 
um ano de idade, o prazo da licença será de trinta dias. 

Art. 134 - A licença em caráter especial, sem prejuízo do subsídio, 
poderá ser concedida nos seguintes casos: 

I - exercício de cargo na administração superior da Defensoria 
Pública, com função que exija dedicação exclusiva, ouvido o Conselho 
Superior; 

11 - exercício de cargo de Presidente de entidade de classe, bem 
como de cargo de direção com função que exija dedicação exclusiva, 
ouvido, neste caso, o Conselho Superior; 

111 - freqüência a cursos de aperfeiçoamento e estudos, no País ou 
no exterior, de duração máxima de dois anos, ressalvado o disposto 
no art. 30, inciso XVI, desta lei complementar; 

IV - participação em congressos, seminários ou encontros 
relacionados com o exercício da função, pelo prazo máximo de cinco 
dias úteis, sem prejuízo do subsídio e das vantagens de caráter 
indenizatório. 

§ 1 o - A licença a que se refere o inciso 11 perdurará até o término do 
mandato. 

§ 2° - A licença prevista no inciso 111 deste artigo obriga a 
apresentação de relatório circunstanciado sobre as atividades 
desenvolvidas pelo Defensor Público. 

§ 3° - O membro da Defensoria Pública perderá o tempo de serviço 
correspondente às licenças previstas nos incisos 111 e IV deste artigo, 
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ao término da atividade desempenhada. 

Seção V 
Dos Afastamentos 
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Art. 135 - O membro da Defensoria Pública somente poderá afastar-
se do cargo para: 

I - exercer mandato eletivo público ou a ele concorrer; 
li - exercer mandato de Presidente ou de Diretor da associação de 

classe; 
111 - exercer cargo de Ministro, Secretário de Estado ou Secretário 

de município, ou seus substitutos imediatos; 
IV - tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo de dois 

anos. 
§ 1 o - O afastamento previsto no inciso I deste artigo obedecerá ao 

disposto no art. 38 da Constituição da República. 
§ 2° - O afastamento previsto no inciso 11 deste artigo implicará a 

percepção exclusiva do subsídio da função pública a ser exercida. 
§3° - O afastamento previsto no inciso IV deste artigo dependerá de 

aprovação por maioria absoluta do Conselho Superior, caso em que 
não será considerado como efetivo exercício e dar-se-á sem subsídio. 

§4° - Não será permitido o afastamento previsto no inciso IV deste 
artigo de membro da Defensoria Pública que: 

I - esteja submetido a processo administrativo disciplinar; 
11 - esteja em estágio probatório ou não preencha as condições 

previstas no art. 100 desta lei complementar; 
111 -reúna os requisitos para aposentar-se. 

Seção VI 
Do Tempo de Serviço 

Art. 136 - A apuração do tempo de serviço para aposentadoria será 
feita em dias, convertidos em anos, estes considerados como de 
trezentos e sessenta e cinco dias. 

§ 1°- O tempo de serviços público e privado será computado para 
os efeitos legais, salvo se concomitante. 

§ 2° - O tempo de serviço privado ou de serviço público prestado em 
outra unidade da Federação não será considerado para a concessão 
de férias-prêmio. 

Seção VIl 
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Da Aposentadoria 

Art. 137 - O membro da Defensoria Pública será aposentado: 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificadas em lei; 

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; 

111 - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez 
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo 
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 
condições: 

a) aos sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 
homem, e aos cinqüenta anos de idade e trinta de contribuição, se 
mulher; 

b) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta 
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição; 

Art. 138 - A aposentadoria compulsória será automática e terá 
vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a 
idade-limite de permanência no serviço público. 

Art. 139 - A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a 
partir da data de publicação do respectivo ato. 

§ 1 o - No caso de aposentadoria voluntária, é assegurado ao 
membro da Defensoria Pública afastar-se da atividade, a partir da data 
do requerimento, salvo se estiver em tramitação contra ele processo 
administrativo disciplinar. 

§ 2° - A não-concessão da aposentadoria importará a reposição, por 
parte do Defensor Público, do período de afastamento. 

§ 3° - A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para 
tratamento de saúde por período não excedente a vinte e quatro 
meses. 

§ 4° - Expirado o período de licença previsto no § 3°e não estando 
em condições de reassumir o cargo ou de ser aproveitado, o membro 
da Defensoria Pública será aposentado. 

§ 5° - O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a 
publicação do ato de aposentadoria será considerado como 
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prorrogação de licença. 

Art. 140 - Os proventos da aposentadoria dos membros da 
Defensoria Pública serão revistos, na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar o subsídio dos membros em atividade. 

Art. 141 - São estendidos aos Defensores Públicos inativos 
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
membros em atividade, mesmo quando decorrentes de transformação 
ou reclassificação do cargo em que se tenha dado a aposentadoria. 

Parágrafo único - Ficam mantidas a sistemática e a fórmula de 
cálculo dos adicionais da atividade. 

Seção VIII 
Da Verificação de Incapacidades Física e Mental 

Art. 142 - Em caso de fundados indícios de incapacidade física ou 
mental de membro da Defensoria Pública, o Defensor Público Geral, 
de ofício ou mediante representação do Corregedor-Geral, 
determinará a suspensão do exercício funcional, sem prejuízo da 
percepção do subsídio e da classificação na lista de antigüidade, nos 
termos desta lei complementar. 

Art. 143 - A incapacidade física ou mental averiguada por junta 
médica oficial que tenha concluído pela impossibilidade do exercício 
regular da função acarretará a aposentadoria por invalidez do membro 
da Defensoria Pública. 

Parágrafo único - Não confirmada a incapacidade física ou mental, o 
membro da Defensoria Pública reassumirá imediatamente o exercício 
das funções. 

Art. 144- Os indícios a que se refere o art. 142 poderão ser apurados 
em investigação sumária, aplicando-se o disposto no art. 143 desta lei 
complementar. 

Seção IX 
Da Pensão por Morte 

Art. 145 - A pensão por morte, igual à totalidade do subsídio 
percebido pelos membros em atividade ou inatividade da Defensoria 
Pública, será devida ao cônjuge sobrevivente e aos filhos menores de 
vinte e um anos, sendo reajustada na mesma data e proporção 
daquele. 

§ 1 o - A pensão obrigatória não impedirá a percepção dos benefícios 
decorrentes de contribuição voluntária para qualquer entidade de 
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previdência complementar. 

§ 2°- Na falta dos beneficiários designados no "caput" deste artigo, a 
pensão será concedida aos genitores do membro da Defensoria 
Pública, desde que comprovada a dependência econômica. 

Art. 146 - A pensão destinada aos filhos, no caso de estarem 
matriculados em curso regular de nível superior, será estendida até a 
conclusão do curso, observado o limite de vinte e cinco anos de idade, 
extinguindo-se, também, pela convolação de núpcias. 

§ 1 o - A parcela destinada ao cônjuge sobrevivente reverterá em 
benefício dos filhos, em caso de morte daquele, observado o disposto 
no "caput" deste artigo. 

§ 2° - A parcela dos filhos, quando extinta a condição de 
beneficiários, reverterá em favor do cônjuge sobrevivente. 

§ 3° - O limite de idade previsto neste artigo não se aplica aos filhos 
permanentemente inválidos, de acordo com laudo médico, ou aos 
legalmente incapazes. 

Art. 147- Ao cônjuge do casamento anterior, a quem o membro da 
Defensoria Pública, por decisão judicial, prestava alimentos, é 
assegurada a continuidade do encargo alimentar. 

§ 1 o - O novo casamento ou o estabelecimento de relação de 
natureza conjugal fixa e estável, devidamente comprovada, implica a 
extinção automática do pensionamento. 

2° - Os valores remanescentes serão destinados aos demais 
beneficiários, mesmo no caso de extinção da obrigação alimentar 
prevista no "caput" deste artigo. 

Art. 148- Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por 
adoção, para efeito da pensão por morte disciplinada neste capítulo, 
concorrerão em igualdade de condições com o cônjuge, garantindo-se 
aos beneficiários parcelas individuais isonômicas. 

Parágrafo único - Aplica-se a isonomia disciplinada neste artigo em 
caso de concurso de beneficiários reconhecidos nesta lei 
complementar, salvo se resultar em majoração da parcela prevista no 
art. 145 desta lei , a qual será reduzida, se for o caso. 

Art. 149 - A pensão por morte será concedida por ato do Defensor 
Público-Geral, procedendo-se, se for o caso, a justificação 
administrativa. 

Art. 150 - A pensão por morte de membro da Defensoria Pública, 
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anteriormente concedida, será adaptada aos preceitos desta lei, no 
que concerne ao reconhecimento de beneficiários, a requerimento do 
interessado. 

Art. 151 - Para os fins desta lei complementar, equipara-se, para 
concessão, alteração ou cassação da pensão por morte, o 
companheiro em união estável ao cônjuge. 

Seção X 
Do Direito de Petição 

Art. 152 - É assegurado aos membros da Defensoria Pública o 
direito de requerer à administração, em defesa de direito ou interesse 
legítimo. 

Art. 153 - O requerimento será dirigido à autoridade competente 
para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela à que estiver 
imediatamente subordinado o requerente. 

Art. 154 - Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver 
expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser 
renovado. 

Parágrafo único - O requerimento e o pedido de reconsideração de 
que tratam os arts. 152 e 153 serão despachados no prazo de cinco 
dias contados da data do protocolo e decididos dentro de trinta dias. 

Art. 155 - Caberá recursos: 
I - do indeferimento do pedido de reconsideração; 
11 - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. 
§ 1 o - O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à 

que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, sucessivamente, em 
escala ascendente, às demais autoridades. 

§ 2° - O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a 
que estiver imediatamente subordinado o requerente. 

Art. 156 - O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou 
de recurso é de trinta dias a contar da publicação ou da ciência, pelo 
interessado, da decisão recorrida. 

Art. 157 - Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem 
efeito suspensivo. 

§ 1°- Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação 
decorrente da execução, a autoridade recorrida poderá, de ofício ou a 
pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. 

§ 2°. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do 
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recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. 

Art. 158 - O direito de requerer prescreve: 
I - em cinco anos, quanto aos atos que afetem interesse patrimonial 

e créditos resultantes do vínculo com o Estado; 
11 - em 120 cento e vinte dias, nos demais casos, salvo quando outro 

prazo for fixado em lei. 
Parágrafo único - O prazo de prescrição será contado da data da 

publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, 
quando o ato não for publicado. 

Art. 159 - O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, 
interrompem a prescrição. 

Capítulo 111 
Da Disponibilidade 

Art. 160 - Ficará em disponibilidade o membro estável da Defensoria 
Pública cujo cargo seja extinto ou declarado desnecessário, até seu 
adequado aproveitamento. 

Art. 161 - A disponibilidade assegurará ao Defensor Público a 
percepção de subsídios proporcionais ao tempo de serviço e a 
contagem de tempo, como se estivesse em exercício. 

Art. 162 - O membro da Defensoria Pública em disponibilidade não 
poderá exercer funções ou atividades vedadas aos que se encontram 
em exercício, sob pena de cassação da disponibilidade, em processo 
com garantia de ampla defesa. 

Capítulo IV 
Da Reintegração, da Reversão e do Aproveitamento 

Seção I 
Da Reintegração 

Art. 163 - O membro da Defensoria Pública demitido poderá 
reingressar na carreira em decorrência de decisão administrativa ou 
judicial, transitada esta em julgado, retornando ao cargo que ocupava, 
restabelecidos os direitos e as vantagens atingidos pelo ato da 
demissão. 

Parágrafo único - A reintegração observará as seguintes normas: 
I - se o cargo estiver extinto ou provido, o reintegrado será posto em 

disponibilidade remunerada; 
li - se, no exame médico, for considerado incapaz, será aposentado 

com os proventos a que teria direito se passasse à inatividade depois 



da reintegração. 
Seção 11 

Da Reversão 
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Art. 164 - O membro da Defensoria Pública que tiver sido 
aposentado por invalidez poderá reverter ao cargo que ocupava 
anteriormente, desde que comprovada, mediante inspeção médica, a 
cessação dos motivos que deram origem à aposentadoria. 

Parágrafo único - A reversão será permitida se atendidos os 
requisitos do art. 143 desta lei complementar. 

Seção 111 
Do Aproveitamento 

Art. 165 - O aproveitamento é o retorno à carreira do membro da 
Defensoria Pública posto em disponibilidade e dar-se-á, 
obrigatoriamente, na primeira vaga da classe a que ele pertencer. 

§ 1 o - O aproveitamento terá preferência sobre as demais formas de 
provimento. 

§ 2° - No caso de mais de um concorrente à mesma vaga, dar-se-á o 
aproveitamento daquele que estiver há mais tempo em disponibilidade 
e, havendo empate, aproveitar-se-á o de maior tempo na Defensoria 
Pública. 

§ 3° - O aproveitamento dependerá de prévia inspeção médica, caso 
em que, comprovada a incapacidade definitiva do membro da 
Defensoria Pública, este será aposentado. 

§ 4° - Tornar-se-á sem efeito o aproveitamento e cassada a 
disponibilidade se o membro da Defensoria Pública não tomar posse 
no prazo legal ou não comparecer à inspeção médica. 

Título VIl 
Da Vacância dos Cargos 

Art. 166 - A vacância dos cargos de carreira da Defensoria Pública 
dar-se-á em decorrência de: 

I - exoneração; 
li -demissão; 
111 -promoção; 
IV - remoção; 
V - aposentadoria; 
VI - disponibilidade; 
VIl - falecimento. 
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Parágrafo único - Dar-se-á a vacância na data do fato ou da 

publicação do ato que lhe der causa. 
Título VIII 

Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos 
Capítulo I 

Dos Deveres 
Art. 167 - São deveres do membro da Defensoria Pública: 
I - residir na localidade onde exerce suas funções, salvo exceções 

previstas nesta lei; 
11 -comparecer diariamente, durante o horário normal do expediente, 

à sede do órgão onde funcione, exercendo os atos do seu ofício; 
111 - ter irrepreensível conduta, pugnando pelo prestígio da justiça e 

velando pela dignidade de suas funções; 
IV - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os 

serviços a seu cargo e os que, na forma da lei, lhes sejam atribuídos 
pelo Defensor Público-Geral; 

V - representar ao Defensor Público-Geral sobre as irregularidades 
de que tiver ciência, em razão de seu cargo; 

VI prestar as informações solicitadas pelos órgãos da 
administração superior da Defensoria Pública, quando solicitadas; 

VIl - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, 
quando for obrigatória a sua presença; 

VIII -respeitar as partes e tratá-las com urbanidade; 
IX - declarar-se susp"eito ou impedido, nos termos da lei; 
X - manter sigilo funcional quanto à matéria dos procedimentos em 

que atuar, especialmente nos que tramitam em segredo de justiça; 
XI - velar pela boa aplicação dos bens confiados à sua guarda; 
XII - sugerir ao Defensor Público-Geral providências tendentes à 

melhoria dos serviços no âmbito de sua atuação; 
XIII - interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou 

tribunal e promover revisão criminal, sempre que encontrar 
fundamentos na lei, jurisprudência ou prova dos autos; 

XIV - apresentar relatório mensal das atividades desenvolvidas e 
tramitação dos processos e das tarefas que lhe forem atribuídas, com 
sugestões para o aprimoramento dos serviços; 

XV - exercer, mediante designação do Defensor Público-Geral, a 
coordenadoria de órgão de atuação da Defensoria Pública e outros 
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cargos de confiança da instituição; 

XVI - integrar comissão de processo administrativo disciplinar; 
XVII - permanecer no fórum ou nos locais destinados aos órgãos de 

atuação, em horário necessário ou conveniente ao desempenho de 
sua função, salvo nos casos de realização de diligência indispensável 
ao exercício de atribuições; 

XVIII - representar à autoridade competente quando, no exercício 
de suas atribuições, tiver conhecimento da prática de infração penal; 

XIX - indicar o nome e a sua condição de Defensor Público, bem 
como sua matrícula na instituição, em todos os documentos assinados 
por ele, no exercício de suas atribuições; 

XX - manter um arquivo com cópias de manifestações processuais 
no órgão de atuação da Defensoria Pública e outros atos praticados 
no exercício do cargo; 

XXI -obedecer aos atos normativos regularmente expedidos. 
Capítulo 11 

Das Proibições 
Art. 168 - Além das proibições normais decorrentes do exercício de 

cargo público, aos membros da Defensoria Pública, é vedado, 
especialmente: 

I - exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais; 
11 - aceitar cargo, exercer função pública ou mandato não legalmente 

autorizado; 
111 - requerer, advogar ou praticar, em juízo ou fora dele, atos que 

colidam com as funções inerentes ao seu cargo ou com os preceitos 
éticos de sua profissão; 

IV - empregar, em qualquer expediente oficial, expressões ou termos 
injuriosos; 

V - adotar postura incompatível com a dignidade do cargo; 
VI - valer-se da qualidade de Defensor Público para obter vantagens 

indevidas; 
VIl - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, em razão de 

suas atribuições, custas processuais, percentagens ou honorários, 
salvo de sucumbência; 

VIII - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre 
processos pendentes, sob sua orientação, salvo quando previamente 
autorizado pelo Defensor Público-Geral; 



IX - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, 
exceto como cotista ou acionista; 

X - revelar segredo que conheça em razão do cargo; 
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XI - exercer atividade político-partidária enquanto atuar na Justiça 
Eleitoral. 

Capítulo 111 
Dos Impedimentos 

Art. 169 - É defeso ao Defensor Público exercer as suas funções em 
processo ou procedimento: 

I - em que seja parte ou, de qualquer forma, interessado; 
11 - em que haja atuado como advogado da parte, perito, JUIZ, 

membro do Ministério Público, autoridade policial, escrivão de polícia, 
auxiliar de justiça ou testemunha; 

111 - em que for interessado cônjuge ou companheiro, parente 
consangüíneo ou afim, em linha reta, ou na colateral, até o quarto 
grau; 

IV - no qual haja postulado como advogado de qualquer das 
pessoas mencionadas no inciso 111; 

V- em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso 111 funcione 
ou haja funcionado como magistrado, membro do Ministério Público, 
autoridade policial, escrivão de polícia ou auxiliar de justiça; 

VI - em que houver dado para a parte contrária parecer verbal ou 
escrito sobre o objeto da demanda; 

VIl - em outras hipóteses previstas em lei. 
Art. 170 - Os membros da Defensoria Pública não podem participar 

de comissão, banca de concurso ou de qualquer decisão quando o 
julgamento ou a votação disser respeito às pessoas mencionadas no 
inciso 111 do art. 169. 

Título IX 
Da Responsabilidade Funcional 

Capítulo I 
Do Regime Disciplinar 

Art. 171 - Pelo exercício irregular de suas funções, o Defensor 
Público responde civil, penal e administrativamente. 

Parágrafo único - Qualquer pessoa pode representar ao Corregedor-
Geral sobre os abusos, os erros ou as omissões do membro da 
Defensoria Pública. 



422 
Art. 172 - A apuração da responsabilidade do membro da 

Defensoria Pública dar-se-á por meio de procedimento determinado 
pelo Defensor Público-Geral, na forma desta lei. 

Art. 173 - A atividade funcional do membro da Defensoria Pública 
estará sujeita à inspeção permanente, por meio de correição ordinária 
ou extraordinária. 

§ 1° - A correição ordinária será realizada anualmente pelo 
Corregedor-Geral e pelos Subcorregedores para verificar a eficiência 
e a assiduidade no serviço. 

§ 2° - A correição extraordinária será realizada pelo Corregedor-
Geral e pelos Subcorregedores visando ao fim específico de interesse 
do serviço. 

Art. 174 - Cabe ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública, 
concluídas as correições de que trata o art. 173, apresentar ao 
Defensor Público-Geral o relatório dos fatos apurados, com a 
indicação das providências a serem adotadas. 

Capítulo 11 
Das Infrações, das Penalidades e da Prescrição 

Seção I 
Das Infrações 

Art. 175 - Constituem infrações disciplinares dos membros da 
Defensoria Pública, além de outras definidas em lei: 

I - violação dos deveres funcionais e das vedações previstas nos 
arts. 168, 169 e 170 desta lei complementar; 

11 - prática de crime contra a administração pública; 
111 -ato de improbidade administrativa; 
IV - abandono de cargo. 
Parágrafo único - Considera-se abandono do cargo a ausência do 

Defensor Público ao serviço, sem causa justificada, por mais de trinta 
dias consecutivos ou noventa dias intercalados, no período de doze 
meses. 

Seção 11 
Das Penalidades 

Art. 176 - Os membros da Defensoria Pública estão sujeitos às 
seguintes penalidades, que constarão em seus assentos profissionais: 

I - advertência; 
11 - suspensão por até noventa dias; 



111- remoção compulsória; 
IV - demissão; 
V - cassação de aposentadoria. 
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§ 1 o - Aplica-se a pena de advertência às infrações disciplinares 
previstas nesta lei não punidas com sanção específica. 

§ 2°- O membro da Defensoria Pública que praticar infração punível 
com remoção compulsória ou demissão não poderá aposentar-se até 
o trânsito em julgado do procedimento administrativo disciplinar, salvo 
por implemento de idade. 

Art. 177- Considera-se reincidência, para os efeitos desta lei, a 
prática de nova infração dentro do tempo exigido pelo art. 185, incisos 
I, 11 e 111 desta lei complementar, contando-se pela metade do ato que 
lhe tenha imposto a pena disciplinar. 

Art. 178 - Na aplicação das penas disciplinares, considerar-se-ão os 
antecedentes do membro da Defensoria Pública, a natureza e a 
gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os 
danos que dela resultaram ao serviço e à dignidade da instituição. 

Art. 179 - São competentes para impor as penalidades de que trata 
esta seção: 

I - de demissão e de cassação de aposentadoria, o Governador do 
Estado; 

11 - as demais serão aplicadas pelo Defensor Público-Geral. 
§ 1 o - Nenhuma penalidade será aplicada sem que se garanta o 

contraditório e a ampla defesa ao membro da Defensoria Pública, com 
os meios e recursos a ela inerentes, sendo obrigatória a instauração 
de processo administrativo disciplinar. 

§ 2° - As penas disciplinares serão aplicadas cumulativamente em 
caso de concurso de infrações, salvo quando em razão de 
reincidência esta implicar sanção mais grave. 

Subseção I 
Da Advertência 

Art. 180 - A pena de advertência será aplicada reservadamente e 
por escrito, nos casos de violação dos deveres e das proibições 
funcionais, quando o fato não justificar a imposição de pena mais 
grave. 

Subseção 11 
Da Suspensão 



424 
Art. 181 - A suspensão por até noventa dias será aplicada em 

caso de reincidência em falta punida com advertência ou quando a 
infração dos deveres e das proibições funcionais, por sua gravidade, 
justificar a sua imposição. 

§ 1 o - Enquanto durar, a suspensão importa na perda do subsídio 
inerente ao exercício do cargo. 

§ 2° - Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de 
suspensão poderá ser convertida em multa, na base de cinqüenta por 
cento do subsídio, correspondente ao número de dias, ficando o 
membro da Defensoria Pública obrigado a permanecer em serviço. 

Subseção 111 
Da Remoção Compulsória 

Art. 182 - A remoção compulsória será aplicada sempre que a falta 
praticada, por sua gravidade e repercussão, tornar incompatível a 
permanência do membro da Defensoria Pública no órgão de atuação 
de sua lotação. 

Subseção IV 
Da Demissão 

Art. 183 - A pena de demissão será aplicável no caso de 
reincidência em falta punida com pena de suspensão ou remoção 
compulsória e nas seguintes hipóteses, entre outras previstas em lei: 

a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio estatal ou de 
bens e valores confiados a sua guarda; 

b) improbidade administrativa, nos termos da lei; 
c) condenação por crime praticado com abuso de poder ou violação 

de dever para com a administração pública, quando a pena aplicada 
for igual ou superior a dois anos; 

d) incontinência pública escandalosa que comprometa gravemente, 
por sua habitualidade, a dignidade ou o decoro inerentes ao cargo e à 
instituição; 

e) abandono do cargo; 
f) revelação de assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do 

cargo; 
g) aceitação ilegal de cargo ou função pública. 

Subseção V 
Da Cassação da Aposentadoria 

Art. 184 - A pena de cassação de aposentadoria será aplicada nos 
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casos de falta punível com demissão, praticada no exercício do 
cargo. 

Seção 111 
Da Prescrição 

Art. 185 - A prescrição das faltas ocorrerá: 
I -em um ano, as puníveis com advertência; 
li -em dois anos, as puníveis com suspensão: 
111 - em quatro anos, as puníveis com demissão e cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade. 
§ 1 o - A infração disciplinar punida em lei como crime terá o prazo de 

prescrição deste. 
§ 2° - A prescrição começa a correr: 
I - do dia em que a falta foi cometida; 
11 - do dia em que tenha cessado a continuação, no caso de falta 

continuada. 
§ 3° - A verificação de incapacidade mental, no curso de processo 

administrativo disciplinar, suspende a prescrição. 
§ 4° - A prescrição não terá curso durante o período de estágio 

probatório. 
§ 5° - Interrompe a prescrição a instauração de processo 

administrativo ou a citação do infrator para a ação judicial. 
Capítulo 111 

Do Processo Administrativo Disciplinar 
Seção I 

Das Disposições Preliminares 
Art. 186 - Para efeito de apuração das infrações disciplinares 

praticadas pelos membros da Defensoria Pública, o processo 
administrativo disciplinar será dividido em sindicãncia e procedimento 
administrativo disciplinar. 

Art. 187 - O processo administrativo disciplinar será conduzido por 
comissão composta de três membros, designados pelo Defensor 
Público Geral. 

§ 1 o - A comissão será constituída por Subcorregedores-Gerais da 
Defensoria Pública, cabendo a presidência ao mais antigo na Classe 
Especial, em caso de processo administrativo disciplinar instaurado 
contra Defensor Público de Classe Especial. 

§ 2° - Serão assegurados à comissão todos os meios necessários ao 
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desempenho de suas atribuições e, especialmente, o exercício das 
prerrogativas previstas no art. 111, incisos V, VI, VIl e IX, desta lei 
complementar, a qual atuará com isenção e imparcialidade. 

Art. 188 - Será determinada a suspensão do feito se, no curso do 
processo administrativo disciplinar, houver indícios de incapacidade 
mental do membro da Defensoria Pública, aplicando-se o disposto nos 
arts. 142, 143, 144 e observado o previsto no art. 186, § 3°, desta lei. 

Art. 189 - Das decisões condenatórias proferidas em processo 
administrativo disciplinar, caberá recurso ao Conselho Superior no 
prazo de quinze dias contado da intimação pessoal do membro da 
Defensoria Pública ou de seu procurador. 

Art. 190 - A Corregedoria-Geral regulamentará o processo 
administrativo disciplinar, atendido o disposto nesta lei. 

Art. 191 - O disposto neste capítulo aplica-se, no que couber, aos 
servidores da Defensoria Pública. 

Seção 11 
Da Sindicância 

Art. 192 - A sindicância, de caráter sigiloso, tem por finalidade a 
averiguação da conduta do membro da Defensoria Pública, podendo 
instruir, quando for o caso, o processo disciplinar administrativo. 

Art. 193 - A Corregedoria-Geral, de ofício, por provocação dos 
órgãos da administração superior da Defensoria Pública, do Defensor 
Público-Geral, bem como por representação escrita ou reduzida a 
termo de qualquer interessado, poderá instaurar sindicância, de 
caráter sigiloso e simplesmente investigatório, quando não houver 
elementos suficientes para se concluir pela existência de falta ou de 
sua autoria, atendidos os seguintes requisitos: 

I - qualificação do representante; 
11 - exposição dos fatos e indicação das provas; 
111 - notificação pessoal do membro da Defensoria Pública sobre os 

fatos a ele imputados; 
IV - conclusão da sindicância no prazo máximo de trinta dias, 

admitindo-se uma prorrogação por igual período. 
Art. 194 - Na sindicância, será obrigatoriamente ouvido o sindicado, 

sob pena de nulidade, que será notificado pessoalmente dos fatos a 
ele imputados. 

Parágrafo único - A notificação do membro da Defensoria Pública 
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será feita mediante edital publicado no órgão oficial dos Poderes 
do Estado, com o prazo de cinco dias, se ele estiver em lugar incerto, 
ignorado, inacessível ou se furtar à realização do ato. 

Art. 195 - O Corregedor-Geral poderá determinar o arquivamento da 
representação se desatendidos os requisitos dos arts. 192, 193 e 194 
ou se ela for manifestamente improcedente, dando-se ciência ao 
membro da Defensoria Pública e ao Defensor Público-Geral. 

Parágrafo único - O Defensor Público-Geral poderá, recebida a 
representação, se considerar insubsistentes os motivos do 
arquivamento previsto no "caput" deste artigo, determinar a 
instauração da sindicância. 

Art. 196 - Encerrada a sindicância, a comissão sindicante 
encaminhará os autos ao Corregedor-Geral com relatório 
fundamentado, propondo as medidas cabíveis, bem como, se for o 
caso, o afastamento do sindicado, até a decisão final do processo 
administrativo disciplinar, sem prejuízo de seu subsídio. 

Seção 111 
Do Processo Administrativo Disciplinar 

Art. 197 - O processo administrativo disciplinar será instaurado para 
a aplicação das penalidades previstas nesta lei, podendo ser instruído 
pelos autos da sindicância ou por outros elementos que efetivamente 
comprovem a autoria e a materialidade dos fatos. 

Parágrafo único - O processo administrativo disciplinar poderá ser 
instaurado para instruir a ação de decretação da perda do cargo de 
membro da Defensoria Pública. 

Art. 198 - O processo administrativo disciplinar será instaurado por 
ato: 

I - do Corregedor-Geral; 
11 - do Defensor Público-Geral, quando recomendado pelo Conselho 

Superior. 
Art. 199 - Caso a infração seja punível com pena de demissão, 

caberá ao Conselho Superior da Defensoria Pública decidir sobre a 
matéria. 

Art. 200- O processo administrativo disciplinar poderá ser 
confidencial, a critério da autoridade instauradora, e as sanções 
disciplinares farão referência exclusivamente ao número do processo, 
sem menção ao fato que lhe deu origem. 
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Art. 201 - O membro da Defensoria Pública será notificado 

pessoalmente dos fatos a ele imputados, para defesa em quinze dias, 
contados do efetivo recebimento da notificação. 

Parágrafo único - A notificação do membro da Defensoria Pública 
será feita mediante edital publicado no órgão oficial dos Poderes do 
Estado, com prazo de cinco dias, se ele estiver em lugar incerto, 
ignorado, inacessível ou se furtar à realização do ato. 

Art. 202 - A defesa poderá ser oferecida pessoalmente ou por 
intermédio de procurador constituído. 

Art. 203 - Em caso de revelia, a defesa será apresentada por 
Defensor . Público da Classe Especial, mediante designação do 
presidente da comissão. 

Art. 204 - Em qualquer fase do processo disciplinar administrativo, o 
membro da Defensoria Pública considerado revel poderá constituir 
procurador ou assumir, pessoalmente, a defesa. 

Art. 205 - A comissão, após colhidas as declarações do membro da 
Defensoria Pública, salvo na hipótese prevista no art. 202 desta lei 
complementar, determinará a oitiva de testemunhas arroladas, a 
juntada de documentos indicados e a realização de outras provas, nos 
quinze dias subseqüentes à apresentação da defesa. 

§ 1 o - A comissão poderá indeferir as provas reputadas 
impertinentes ou meramente protelatórias. 

§ 2° - Concluída a instrução, o membro da Defensoria Pública ou 
seu procurador, nos cinco dias subseqüentes, poderá oferecer 
alegações finais escritas. 

§ 3° - O processo administrativo disciplinar será concluído no prazo 
de até sessenta dias, contado da conclusão da instrução, admitindo-
se uma prorrogação, por igual período, mediante motivação expressa. 

Art. 206 A comissão, concluído o processo disciplinar 
administrativo, apresentará relatório encaminhando os autos ao 
Corregedor-Geral. 

§ 1 o - O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do membro da Defensoria Pública. 

§ 2° - Reconhecida a responsabilidade do membro da Defensoria 
Pública, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

§ 3° - Recebido o relatório, o Corregedor-Geral, no prazo de dez 
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conclusivo, propondo a pena aplicável, se for o caso. 
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§ 4° - O Defensor Público-Geral, em ato motivado, proferirá sua 
decisão no prazo de dez dias contado do recebimento do processo. 

Art. 207 - O membro da Defensoria Pública ou seu Defensor, no 
caso de revelia, será intimado pessoalmente da decisão proferida. 

Art. 208 - A Corregedoria-Geral somente fornecerá certidões 
relativas ao processo disciplinar administrativo ao membro da 
Defensoria Pública, ao Defensor Público-Geral, aos órgãos da 
administração superior da Defensoria Pública ou, se for o caso, àquele 
que tenha representado sobre o fato. 

Art. 209 - Aplicam-se, subsidiariamente ao processo administrativo 
disciplinar, as normas que forem baixadas pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública e as da legislação atinentes aos servidores 
públicos civis deste Estado. 

Seção IV 
Do Recurso 

Art. 21 O - Da decisão condenatória proferida pelo Defensor Público-
Geral, poderá o membro da Defensoria Pública, ou seu procurador, no 
prazo de dez dias da intimação dessa, interpor recurso com efeito 
suspensivo ao Conselho Superior da Defensoria Pública. 

Art. 211 - A distribuição e o julgamento do recurso pelo Conselho 
Superior será realizado de acordo com as normas regimentais, 
intimando-se o recorrente da decisão. 

Seção V 
Da Revisão 

Art. 212 - A rev1sao do processo administrativo será admitida a 
qualquer tempo, sempre que forem alegados vícios insanáveis no 
procedimento ou quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias 
suscetíveis de provar a inocência ou de justificar a imposição de pena 
mais branda. 

§ 1 o - A revisão poderá ser requerida pelo próprio interessado ou, se 
falecido, pelo cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou 
irmão ou, se interdito, pelo curador. 

§ 2° - O pedido de revisão será dirigido à autoridade que houver 
aplicado a sanção, a qual, se o admitir, determinará o seu 
processamento em apenso aos autos originais e providenciará a 
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designação de comissão revisora, composta por três membros da 
Defensoria Pública de Classe Especial não participantes do processo 
disciplinar. 

Art. 213 - Concluída a instrução, no prazo máximo de quinze dias, a 
comissão revisora relatará o processo em dez dias e o encaminhará à 
autoridade competente, que decidirá dentro de trinta dias. 

Parágrafo único - Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem 
efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se os direitos por ela 
atingidos. 

Seção VI 
Da Reabilitação 

Art. 214 - Decorridos dois anos do trânsito em julgado da decisão 
que lhe houver imposto penalidade disciplinar de advertência ou 
suspensão, poderá o membro da Defensoria Pública requerer ao 
Conselho Superior o cancelamento das suas notas nos assentos 
funcionais, salvo se reincidente. 

Título X 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 215 - A primeira eleição para a escolha do Defensor Público-
Geral, na forma prevista no art. 9°, realizar-se-á no prazo de noventa 
dias contado da data de publicação desta lei complementar, podendo, 
para este primeiro mandato, concorrer Defensores de qualquer classe. 

§ 1 o - A eleição a que se refere o "caput" deste artigo será 
organizada por uma comissão eleitoral instituída por resolução do 
Procurador-Chefe em exercício e integrada por dois representantes de 
cada classe da carreira. 

§ 2° - Até a posse do Defensor Público-Geral, o Procurador-Chefe 
em exercício responderá pelas funções do cargo. 

Art. 216 - O Dia do Defensor Público do Estado de Minas Gerais 
será comemorado na data da publicação desta lei. 

Art. 217- A Defensoria Pública do Estado publicará, periodicamente, 
a "Revista da Defensoria Pública de Minas Gerais", com a finalidade 
de divulgar trabalhos jurídicos de interesse da instituição. 

Art. 218- Ao membro ou servidor da Defensoria Pública, é vedado 
manter, sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente, na linha reta ou colateral, até o 
quarto grau, inclusive. 
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Parágrafo único - Considera-se chefia imediata, para os fins do 

"caput" deste artigo, a subordinação administrativa direta ao membro 
da Defensoria Pública. 

Art. 219 - A Defensoria Pública terá sede própria, com instalações 
compatíveis com as suas necessidades e com a relevância da 
instituição. 

Art. 220 - A Defensoria Pública poderá firmar convênios com 
associações de classe ou entidades congêneres e assemelhadas, 
objetivando a manutenção de serviços assistenciais e culturais a seus 
membros e servidores. 

Art. 221 - Fica criada a medalha do mérito da Defensoria Pública, 
cuja concessão será regulamentada em ato do Defensor Público-
Geral. 

Art. 222 - Os prazos previstos nesta lei complementar serão 
computados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento. 

Parágrafo único - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro 
dia útil subseqüente se o vencimento cair em sábado, domingo, 
feriado ou em dia em que não haja expediente na Defensoria Pública. 

Art. 223 - A Defensoria Pública-Geral e os órgãos da administração 
superior adaptarão seus atos normativos aos preceitos desta lei 
complementar no prazo de noventa dias contado da eleição de que 
trata o art. 215 desta lei. 

Art. 224 - O Governador do Estado, mediante proposta do Defensor 
Público-Geral, encaminhará à Assembléia Legislativa projeto de lei de 
criação de cargos da Defensoria Pública em número suficiente e 
proporcional à criação e instalação de foros ou tribunais distritais ou 
regionais e de novas comarcas. 

Art. 225- Por sugestão do Defensor Público-Geral, o Governador do 
Estado encaminhará à Assembléia Legislativa projeto de lei criando a 
estrutura complementar da Defensoria Pública, com os respectivos 
cargos e o quadro de funcionários necessários à aplicação do 
disposto nesta lei complementar, no prazo de noventa dias contado da 
data de sua vigência. 

Parágrafo único - Até que se implemente a estrutura complementar 
citada no "caput" deste artigo, fica mantida a estrutura atual da 
Secretaria de Apoio Técnico e Administrativo. 
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Art. 226 - É gratuita a publicação, no diário oficial dos Poderes do 

Estado, de atos institucionais da Defensoria Pública. 
Art. 227 - Os recursos próprios, não originários do Tesouro Estadual, 

os oriundos de programas federais e internacionais, bem como taxas 
de concurso, entre outros, serão recolhidos diretamente, em 
contacorrente específica, mantida pela Defensoria Pública em banco 
oficial e vinculados aos fins da instituição, vedada outra destinação. 

Art. 228 - Aos membros da Defensoria Pública em exercício quando 
do início da vigência desta lei, não se aplica a proibição prevista no 
art. 168, inciso I, desta lei complementar. 

Art. 229 - A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é 
sucessora, para todos os efeitos legais, da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos, especialmente quanto aos contratos, 
conven1os e demais obrigações, direitos e ações judiciais, 
administrativas e operacionais, afetos a sua competência. 

Parágrafo único - Ficam garantidos os recursos financeiros 
necessários ao adimplemento das obrigações já assumidas pela 
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos no que se 
refere à unidade administrativa transformada por esta lei 
complementar, até a data de sua publicação. 

Art. 230 - Ficam transferidos para o quadro de pessoal do órgão 
autônomo criado por esta lei complementar os servidores ativos e 
inativos lotados na Defensoria Pública, unidade administrativa da 
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, assim como 
os cargos de carreira que ocupam ou as funções públicas de que são 
detentores, respeitados os direitos e as vantagens adquiridos. 

§ 1 o - A absorção dos servidores ocupantes de função pública e de 
cargo efetivo do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado 
da Justiça e de Direitos Humanos lotados na unidade administrativa 
da Defensoria Pública fica condicionada a: 

I - opção expressa pela integração no Quadro de Pessoal da 
Defensoria Pública, manifestada no prazo de sessenta dias a contar 
da data da publicação desta lei complementar; 

11 - concordância com as condições de trabalho da Defensoria 
Pública e lotação de acordo com as necessidades do serviço. 

§ 2° - Os servidores não absorvidos na forma do § 1 o serão lotados 
em unidades administrativas da Secretaria de Estado da Justiça e de 
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Direitos Humanos. 

Art. 231 - Passam a integrar o quadro de carreira de provimento 
efetivo de Defensor Público, no cargo de Defensor Público de 1 a 
classe, os integrantes do Quadro Suplementar da Defensoria Pública 
de Minas Gerais, de que tratam as Leis n°s 12.765, de 21 de janeiro 
de 1998, e 12.986, de 30 de julho de 1998, fazendo jus aos mesmos 
benefícios, direitos e vantagens previstos nesta lei complementar. 

Art. 232 - Passam a integrar o quadro de carreira de provimento 
efetivo de Defensor Público, no cargo de Defensor Público de 1 a 
classe, os servidores investidos na função de assistente jurídico de 
estabelecimento penitenciário e do Conselho Penitenciário da 
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, fazendo jus 
aos mesmos benefícios, direitos e vantagens previstos nesta lei 
complementar. 

Art. 233 - Os Defensores Públicos de 1 a e de 2a classe ficam 
promovidos, automaticamente, para as classes subseqüentes, na data 
da promulgação desta lei complementar. 

Art. 234 - O Defensor Público-Geral encaminhará ao Governador do 
Estado sugestão de projeto de lei que ajuste as tabelas de subsídio de 
Defensores Públicos e servidores auxiliares de seus quadros ao 
disposto nesta lei complementar. 

Art. 235 - Até que seja aprovado e implementado o projeto de que 
trata o art. 112, respeitado o disposto no inciso XXXVI do art. 5° da 
Constituição da República, ficam assegurados aos Defensores 
Públicos os direitos e as vantagens existentes, decorrentes da 
Constituição do Estado e da legislação esparsa, sem prejuízo dos 
reajustes ulteriores e da revisão geral anual da remuneração do 
servidor público. 

Art. 236 Aplica-se à Defensoria Pública do Estado, 
subsidiariamente, a Lei Complementar Federal no 80, de 12 de janeiro 
de 1994, e as normas atinentes aos servidores públicos civis do 
Estado. 

Art. 237 - Fica criada uma comissão composta pelos Secretários 
Adjuntos do Planejamento e Coordenação Geral, de Recursos 
Humanos e Administração, da Fazenda e da Justiça e de Direitos 
Humanos e pelo Procurador-Chefe e o representante da classe, com a 
incumbência de, no prazo de sessenta dias contado da publicação 
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Parágrafo único - A comissão terá um Presidente eleito entre seus 
membros. 

Art. 238 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
complementar correrão à conta das dotações próprias consignadas no 
orçamento do Estado. 

Art. 239 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 240 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os 
Decretos n°s 21.453, de 11 de agosto de 1981, e 21.748, de 30 de 
novembro de 1981. 

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

Navarro Vieira - Sargento Rodrigues - Cristiano Canêdo - Adelmo 
Carneiro Leão. 

Anexo 
Quadro de Carreira de Provimento Efetivo da Defensoria Pública 

(a Que se refere a I e i complementar n° ) 
Defensor Público de 200 
Classe Especial (final) 
Defensor Público de 2• 300 
Classe 
Defensor Público de 1" 450 
Classe * 
Defensor Público 350 
Substituto ... 

* Ja ~nclurdos os rntegrantes do quadro suplementar (125 cargos) 
C Ad · perior da Defensoria Pública argos de mimstra ão Su 

Defensor Público-Geral 01 
Subdefensor Público- 02 
Geral 
Corregedor-Geral 01 
S u bco rreQe do r-Gerai 05 
Diretor-Geral 01 

Quadro de Cargos Comissionados do Apoio Administrativo da 

~------------~------------~ 
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Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 

Diretoria de Apoio 01 
Administrativo 
Chefe de Gabinete 01 
Assessor Especial 10 
Coordenador Reqional 12 
Assessor Técnico 12 

Cargos de Assess oramento Superior 
Secretária do Defensor 01 
Público-Geral 
Secretária do 02 
Subdefensor Público 
Secretária do 01 
Corregedor-Geral 
Secretária do Diretor 01 
do AQoio Administrativo 
Secretária do Diretor- 01 
Geral 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.979/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1 .979/2002, do Deputado Durval Ângelo, visa 

autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao 
Município de Tocantins. 

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", foi ela distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, com a finalidade de ser apreciada. 

Compete, pois, a este órgão colegiado proceder ao exame 
preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
estabelece o art. 102, 111, "a", da norma regimental. 

Fundamentação 
O imóvel mencionado no projeto de lei é constituído de um terreno 

de 2.000m2 e abriga a escola municipalizada de córrego dos Macacos. 
Sua transferência irá atender às normas de ordem orçamentária que 
impedem a destinação de recursos próprios do município para manter 

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



ou mesmo reformar bem que não esteja incluído em seu 
patrimônio. 
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A autorização deste parlamento para a realização do contrato civil 
previsto nos arts. 1.165 e seguintes do Código Civil decorre da 
necessidade de se conferir validade aos atos do Poder Executivo, 
discricionários em alguns aspectos e vinculados em outros. 

A lei autorizativa, nesses casos, é sempre necessária e está 
preconizada no art. 18 da Carta mineira, além de ser exigida, também, 
por normas infraconstitucionais, mais especificamente pela Lei 
Federal no 8.666, de 21/6/93, e pela Lei no 9.444, de 25/11/87, que 
dispõem sobre o processo de licitação e sobre os contratos na esfera 
da administração pública. 

Para conferir a autorização, deve o parlamento ater-se ao interesse 
público que deve conformar os contratos dessa natureza. No caso sob 
comento, o imóvel abriga a escola municipalizada de córrego dos 
Macacos, e o município, para mantê-lo ou reformá-lo, deve ter seu 
domínio, pois só assim poderá prever recursos orçamentários para tal 
finalidade. 

Está provado que a transferência aqui proposta atenderá a tal 
requisito, pois o seu objetivo é possibilitar a melhoria da rede de 
ensino local. 

O processo deve estar adequadamente instruído em relação ao bem 
a ser doado e explicitar claramente suas características, além de 
impor ao donatário uma prestação a ser cumprida em favor da 
coletividade, que, no caso, é manter em perfeitas condições a escola 
ali existente. 

O contrato de doação deve estar formalizado por instrumento 
público (escritura) a ser levado a registro, posteriormente, no cartório 
imobiliário competente. Da escritura pública deverá constar a lei 
autorizadora e todos os gravames incidentes sobre o imóvel, daí a 
necessidade de a autorização legal conter detalhadamente essas 
exigências. 

Outro aspecto a ser analisado por esta Comissão é sobre o vínculo 
de destinação, utilizado aqui com o significado de limite, ônus ou 
proibição. 

É uma situação jurídica subjetiva, de conteúdo negativo, que cumpre 
a função de conservar a destinação convencionalmente atribuída a um 
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bem. O sujeito vinculado tem, assim, de empregá-lo 
necessariamente na realização do fim proposto. No caso em questão, 
o imóvel será destinado ao funcionamento da referida escola 
municipalizada. Deixando ela de existir ou não justificando mantê-la 
no local, deverá o imóvel retornar ao patrimônio da entidade doadora, 
sendo vedada sua utilização para outro fim. 

Dessa forma, sua retomada é obrigatória, dado o princípio da 
indisponibilidade dos bens, direitos e interesses da administração 
pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1 . 979/2002 na 
forma original. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Durval Ângelo -

Sebastião Costa. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 9/5/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. 
Carmosina Marques da Silva Nasta, ocorrido em 25/4/2002, em Pedro 
Leopoldo.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. 
Lúcio Nunes Schwindt, ocorrido em 5/5/2002, em Divinópolis. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. 
Helena Batista Lopes, ocorrido em 5/5/2002, em Pedro Leopoldo. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Miguel Martini, notificando o falecimento do 
Desembargador Argemiro Otaviano Andrade, ocorrido em 8/5/2002, 
nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Paulo Piau, dando ciência de acidente de ônibus 
ocorrido nesta data, vitimando estudantes residentes em Sacramento 
que se dirigiam a Franca, SP. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2002 

ATA 

ATA DA 94• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito de maio de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon Melo, 
Bilac Pinto e I vai r Nogueira (substituindo este ao Deputado I rani 
Barbosa). Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dilzon 
Melo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina apreciar a matéria constante na pauta e comunica 
o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Marco 
Antônio Marques de Oliveira, Secretário de Transportes e Obras 
Publicas, publicados em 4/4/2002 e 25/4/2002; Saulo Moreira, 
Secretário Particular do Governador, publicado em 26/4/2002; Geraldo 
Valadares Roquete, Chefe de Gabinete do DER-MG, publicado em 
26/4/2002. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1 o turno, do 
Projeto de Lei Complementar no 45/ 2001 (relator: Deputado Bilac 
Pinto) e do Projeto de Lei no 1 .865/2001, do Governador do Estado 
(relator: Deputado Bilac Pinto, em virtude de redistribuição). Passa-se 
à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário, ocasião em 
que o Presidente verifica, de plano, a ausência de quórum para 
apreciação da matéria desta fase. A seguir encerra a reunião, 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de maio de 2002. 
Dilzon Melo, Presidente- Gil Pereira- Márcio Kangussu. 



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

2.078/2002 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
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De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela 
visa a declarar de utilidade pública o Grupo Folclórico Moçambique 
Filhos do Espírito Santo, com sede no Município de Carmo do 
Paranaíba. 

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda no 1. 

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

Fundamentação 
A entidade citada no relatório tem como objetivo a divulgação do 

folclore e de outros movimentos culturais que visem a preservar e 
difundir a cultura afro-brasileira. 

Além de estimular tais movimentos, a entidade promove a 
integração de seus associados com pessoas de outras associações, 
em prol do fortalecimento do folclore a da cultura popular, em suas 
diversas manifestações. 

Portanto, justa se faz a outorga do título de utilidade pública ao 
Grupo Folclórico Moçambique Filhos do Espírito Santo, do Município 
de Carmo do Paranaíba. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

2.078/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 2002. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 
2.088/2002 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Governador do Estado, 
objetiva dar a denominação de Frei Orlando à Escola Estadual Júlia 
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Soares da Silva, com sede no Município de Morada Nova de 
Minas. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda no 1 . 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a este 
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme dispõe 
o art. 103, I, "b", do Regime Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa em causa resulta de pedido formulado pelo colegiado da 

Escola Estadual Júlia Soares da Silva, que, reunido, homologou, pela 
unanimidade dos votos, a indicação do nome Frei Orlando para 
denominar o educandário, a título de homenagem ao ilustre membro 
da comunidade moradense, bem como aos relevantes serviços 
prestados por ele ao País. 

Antõnio Álvares da Silva - seu nome de batismo - estudou na 
Holanda, onde, por vocação, se tornou frei, ingressando na Ordem 
dos Franciscanos Menores. Faleceu no dia 20/2/45, em pleno campo 
de batalha, quando prestava assistência religiosa às tropas da Força 
Expedicionária Brasileira, na 2a Guerra Mundial. 

Religioso, humanista e patriota, merece emprestar seu nome à 
referida escola estadual. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 2.088/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 2002. 
Paulo Piau, relator. 
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Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 20h15min, a lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 a Parte 
Ata 

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

2• Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2• Parte da reunião, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20 

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

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

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

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila}-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. 

Portanto, há quórum para votação. 
Palavras do Sr. Presidente 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que faz retirar 
da pauta da presente reunião o Projeto de Lei no 1.926/2001, por não 
estarem preenchidos os pressupostos regimentais para sua 
apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à 

Proposição de Lei Complementar no 70, que institui o regime próprio 
de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão Especial opina 
pela manutenção do veto à alínea "d" do inciso I e à alínea "c" do 
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inciso 11 do art. 6°, ao § 3° do art. ao, ao parágrafo único do art. 50 e 
ao art. a4; e pela rejeição do veto ao § 1 o do art. 75. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade 
com o art. 261, inciso X, ele os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. 
Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os 
que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à 
votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Srs. 
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o 
façam neste momento. A Presidência solicita a atenção dos Srs. 
Deputados para os seguintes procedimentos: primeiro, os Deputados 
deverão tomar os seus lugares, ao toque da campainha e dentro de 
um prazo máximo de 15 segundos, deverão pressionar a tecla F4, 
digitar a sua senha e, em seguida, registrar o voto "sim", ou "não", ou 
"branco", observando no viso r do próprio posto de votação se o voto 
foi computado. A Presidência esclarece ainda que cada posto registra 
somente um voto. Vem à Mesa requerimento do Deputado Edson 
Rezende, solicitando a votação destacada do § 3° do art. ao. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII 
do art. 232 do Regimento Interno. Votação do veto à alínea "d" do 
inciso I e à alínea "c" do inciso 11 do art. 6° e ao parágrafo único do art. 
50 e ao art. a4, salvo destaque. Em votação, o veto. 

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 34 Deputados. Portanto, não 

houve quórum para votação, e a Presidência a torna sem efeito. A 
Presidência, nos termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para 
a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. 

Portanto, há quórum para votação. A Presidência vai renovar a 
votação do veto à alínea "d" do inciso I e à alínea "c" do inciso 11 do 
art. 6° e ao parágrafo único do art. 50 e ao art. a4, salvo destaque. Em 
votação, o veto. 

-Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 3a Deputados. Não há quórum 

para a votação. A Presidência a torna sem efeito. 
Questão de Ordem 
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O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, houve 38 votos e, 

com o voto de V. Exa., totalizam-se 39 votos. Há ainda 3 Deputados 
em comissão. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Agostinho 
Patrús que, nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 7, 
para a votação de veto, há necessidade de 39 Deputados em Plenário 
. A Presidência vai renovar a votação do veto à alínea "d" do inciso I e 
à alínea "c" do inciso 11 do art. 6° e ao parágrafo único do art. 50 e ao 
art. 84, salvo destaque. Em votação, o veto. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto 

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Eduardo Brandão - Elbe Brandão - Gil Pereira - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Paulo - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Braga - Luiz Fernando Faria - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauri 
Torres- Mauro Lobo- Olinto Godinho- Pastor George- Rêmolo Aloise 
- Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 32 Deputados. Votaram "não" 9 
Deputados, totalizando· 41 votos. Está, portanto, mantido, em turno 
único, o veto à alínea "d", inciso I e à alínea "c" do inciso 11 do art. 6°; 
ao parágrafo único do art. 50 e ao art. 84 da Proposição de Lei 
Complementar no 70, salvo destaque. Votação do veto ao§ 1° do art. 
75. Em votação, o veto. 

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Não há quórum 

para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência vai 
renovar a votação do veto ao § 1 o do art. 75. Em votação, o veto. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados : 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto 

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais 
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- Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Elbe 
Brandão - Gil Pereira - João Batista de Oliveira - João Paulo - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Braga - Luiz Fernando Faria - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados. Votaram "não" 39 
Deputados. Houve 3 votos em branco, totalizando 44 votos. Está, 
portanto, rejeitado, em turno único, o veto ao § 1 o do art. 75 da 
Proposição de Lei Complementar n° 70. Votação do veto ao § 3° do 
art. ao . Em votação, o veto. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto 

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Eduardo Brandão - Elbe Brandão - Gil Pereira - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Paulo - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Braga - Luiz Fernando Faria - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauri 
Torres- Mauro Lobo- Olinto Godinho- Pastor George- Rêmolo Aloise 
- Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente- Votaram "sim" 31 Deputados. Votaram "não" 12 
Deputados, totalizando 43 votos. Está, portanto, mantido, em turno 
único, o veto ao § 3° do art. ao . Fica, portanto, mantido, em turno 
único, o veto à alínea "d" do inciso I e à alínea "c" do inciso 11 do art. 
6°, ao parágrafo único do art. 50, ao art. a4 e ao § 3° do art. ao da 
Proposição de Lei Complementar no 70 (- Oficie-se ao Governador do 
Estado.); e rejeitado, em turno único, o veto ao § 1 o do art. 75 da 
referida proposição.(- À promulgação.). 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 799/2000, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a política de desenvolvimento 
do ecoturismo e do turismo sustentável no Estado. A Comissão de 
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Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo n" 1, que apresentou. A Comissão de Turismo opinou pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n" 2, que apresentou. A 
Comissão de Meio Ambiente opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n" 2, da Comissão de Turismo, com a Emenda n" 1, que 
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo 
para emitir parecer. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Turismo, que opina pela rejeição da Subemenda n" 1 à 
Emenda n" 1 e pela aprovação da Subemenda n" 2, que apresenta, à 
Emenda n" 1. Em votação, o Substitutivo n" 2, salvo emenda e 
subemendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n" 
2, fica prejudicado o Substitutivo n" 1. Em votação, a Subemenda n" 2 
à Emenda n" 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Subemenda n" 1 à 
Emenda n" 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Subemenda n" 
1 à Emenda n" 1, fica prejudicada a Emenda n" 1. Fica, portanto, 
aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n" 799/2000 na forma do 
Substitutivo n" 2, com a Subemenda n" 1 à Emenda n" 1. (- À 
Comissão de Turismo.). 

Discussão, em 1" turno, do Projeto de Resolução n" 2.024/2002, da 
Mesa da Assembléia, que altera a redação dos arts. 101 e 102 do 
Regimento Interno, instituindo a Comissão de Segurança Pública. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n"s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a 
palavra, para discutir, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
achamos que a emenda ao Regimento que altera os arts. 101 e 102, 
criando a Comissão de Segurança Pública, é um avanço. Fizemos 
parte da reunião do Colégio de Líderes, que concordou com a criação 
dessa comissão, por considerarmos que o tema da segurança pública 
está na ordem do dia da sociedade. O índice de violência é crescente, 
assim como é evidente a dificuldade de o poder público lidar com essa 
questão. O crime organizado precisa ser tratado com muita atenção. 
Não é um problema apenas do Brasil, não é um problema só de Minas 
Gerais. Sabemos que afeta o mundo inteiro. A criação dessa 
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comissão é pertinente e oportuna. 

Acontece que o Regimento Interno da Assembléia necessita de 
algumas outras modificações. Como sabemos que ele impede que 
qualquer parlamentar proponha sua modificação, consideramos 
oportuno esse momento, para que cada parlamentar ofereça as 
modificações que considerar cabíveis para o Regimento Interno. Uma 
delas está sendo providenciada, por meio da Constituição Estadual. 
Outras modificações podem ser feitas nesse momento. Estamos 
protocolizando algumas emendas para que venham a dar mais 
autonomia ao Plenário e ao parlamentar para oferecer as 
modificações necessárias. 

É uma incoerência o fato de o Deputado que colher 26 assinaturas 
poder oferecer uma emenda à Constituição do Estado, mas não poder 
propor modificação do Regimento Interno. Ora, a Lei Maior do Estado 
é a Constituição Estadual. Se posso mais, pela lógica, também posso 
menos. Se posso propor modificações à Constituição, também posso 
propor modificações ao Regimento Interno. 

Estamos propondo essas modificações da mesma forma que um 
projeto tem de ter celeridade na tramitação. Achamos que o lugar para 
o embate, para sabermos o que convém ou não, o que é ou não é 
bom, é nas comissões e no Plenário. Portanto, a tramitação de um 
projeto deve ser natural e automática, ele pode ser aprovado, 
emendado, rejeitado, totalmente modificado por um substitutivo, mas 
tem de tramitar. Não "dá para conviver com a idéia de que alguns 
projetos vão para a pauta, e outros não. Esse processo não é 
democrático. Por isso, estamos propondo modificações nesse sentido. 

Esta é uma boa oportunidade que a Mesa nos dá para ampliar a 
discussão sobre o Regimento Interno e oferecer modificações que o 
aperfeiçoem, visando sempre fortalecer o Poder Legislativo, a 
democracia, permitindo que a sociedade discuta as questões a ela 
pertinentes por meio de seus representantes legais. 

A nossa discussão está exatamente nessa linha, ou seja, que esse 
Regimento necessita de modificações, principalmente em relaçao aos 
requerimentos. Achamos que o requerimento precisa ser mais 
valorizado nesta Casa. Visitando certas cidades do interior, constatei 
que, em algumas Câmaras Municipais, faz parte do regimento interno, 
não tenho certeza se da lei orgânica do município, a obrigatoriedade 
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Se o Governo tem interesse em derrotar, que mobilize a sua base e 
derrote o requerimento. Mas, uma vez aprovado, tenhamos a 
segurança de obter a informação. 

Temos feito cobranças. Quero até me desculpar com o Deputado 
João Batista de Oliveira, porque ficou parecendo que ontem estava 
cobrando dele uma resposta do Governo, mas, na verdade, não 
estava. Tenho certeza de que o Deputado João Batista de Oliveira 
também não concorda com isso. 

Quero dizer apenas que o parlamentar tem a obrigação de 
questionar o Executivo. Esse é nosso papel. E quantas vezes, para 
subsidiar a votação de um determinado projeto, temos que obter 
informações do Governo? Quando há denúncias, temos que ter 
informações. 

Falei, ontem, sobre o caso do incêndio que aconteceu no Tribunal 
de Contas. Há um requerimento de minha autoria para obter 
informações a respeito desse incêndio. Ora, se o Tribunal de Contas é 
encarregado de cuidar das contas dos municípios, do Estado e de 
todos os órgãos e o Poder Legislativo é o órgão fiscalizador, que vai 
usar o auxílio do Tribunal para cumprir sua competência 
constitucional, a Assembléia Legislativa precisa saber se esse 
incêndio foi criminoso. Foi intencional? Acidental? Foram queimados 
documentos expressivos? Quais? O Poder Legislativo precisa saber 
disso. 

Mas, se passarem seis meses, um ou dois anos, essa informação 
terá perdido o sentido. Temos requerimentos que foram aprovados 
nesta Casa no ano 2000, mas, até hoje, 7/5/2002, praticamente dois 
anos depois, não foram sequer encaminhados aos órgãos de que 
solicitamos informações. Dessa forma, enfraquecemos o Poder 
Legislativo. Há que se dar mais celeridade a esse processo. Muitas 
vezes, uma comissão está discutindo determinada matéria e precisa 
saber da repercussão daquela lei. Então, apresentamos um 
requerimento. Este é aprovado pela comissão e encaminhado à Mesa, 
para votação em Plenário; depois de aprovado, volta, para, enfim, 
seguir um processo burocrático de encaminhamento do pedido de 
informação, para que a consigamos muito tempo depois. Se falarmos 
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em tempo, isso significa um ou dois meses, e a comissão já terá 
perdido o prazo de análise daquele projeto, que são só 20 dias. Isso 
não tem cabimento. Aprovado um requerimento, por que não ser 
remetido em 24 horas? Assim, em 48 horas, no mais tardar, 
obteríamos a informação e teríamos condições de trabalhar 
conscientemente, cumprindo o nosso papel. 

Por exemplo, uma senhora denunciou à Comissão de Direitos 
Humanos que, no Bairro Santo Agostinho, nas redondezas da 
Assembléia, funcionava uma clínica de aborto clandestina. 
Imediatamente, apresentamos um requerimento em que solicitávamos 
que a polícia verificasse isso. Se não me engano, demorou entre seis 
e oito meses para que o requerimento fosse aprovado. Ora, se havia 
ali uma clínica clandestina, já no dia seguinte à denuncia, deixaria de 
existir; mudaria de endereço. Como vamos cumprir o nosso papel 
desse jeito? 

Outro exemplo: os dirigentes de várias autarquias e fundações estão 
exercendo suas funções sem terem sido sabatinados e aprovados 
pela Assembléia Legislativa. No entanto, uma emenda de minha 
autoria obriga, pela Constituição Estadual, que qualquer Presidente de 
fundação ou autarquia seja sabatinado por esta Casa, para, em 
votação secreta, ser ou não aprovado. Portanto, vários órgãos estão 
funcionando ilegalmente. 

Parece-me que o requerimento solicitando que a Casa tome 
providências nesse sentido está entre aqueles que ainda não foram 
votados. Daqui a pouco, termina o mandato, e a pessoa vai sair. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é hora de discutirmos esse 
Regimento Interno para conseguir algo positivo, que é a criação dessa 
Comissão Especial. Não dá para o Poder Legislativo funcionar no 
compasso do Poder Executivo. E a independência dos Poderes? 

Deve haver harmonia entre os Poderes, mas deve haver 
independência. Se um Governador só precisa eleger o Presidente da 
Casa, porque o Regimento é excessivamente presidencialista e tudo 
se concentra nas mãos do Presidente ou da Mesa, a Oposição usará, 
no máximo, a tribuna para falar, mas a ação concreta e objetiva fica 
dificultada. Queremos a independência do Poder Legislativo e a 
valorização da democracia. 

As boas idéias são defendidas e, normalmente, aprovadas. As boas 
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propostas conseguem sucesso. Nisso entra tanto o componente 
técnico quanto o político. Mas temos de valorizar o Plenário, o Poder 
Legislativo, temos de valorizar o parlamento e o parlamentar. 

Estamos debatendo a questão do requerimento há mais de três 
anos, porque achamos que é grave. Basta o requerimento não ir para 
a pauta. Quando entrará na pauta? Quando a Mesa tiver vontade, 
quando a Mesa achar conveniente. 

E o parlamento, como fica? E nós, como ficamos? Porque temos o 
papel constitucional de fiscalizar. Somos o Poder fiscalizador por 
excelência. Aprovamos, de nossa autoria, o SIAFI Cidadão. É lei. A lei 
no Estado obriga o Governador a tornar disponível, de maneira clara e 
compreensível, ao cidadão comum toda a execução orçamentária: 
quanto arrecadou, quanto gastou, como estão as contas. 

Essa lei não está em vigor. O Governador não aplica essa lei. E o 
Poder Legislativo não teria de obrigá-lo a isto? Não caberia uma ação 
do Poder Legislativo? Como uma lei aprovada aqui pode não ser 
respeitada? 

O Governador Itamar Franco desviou R$91.000.000,00 do 
FUNDESE, fundo das micro e das pequenas empresas. Já mostramos 
isso. Lei aprovada nesta Casa obrigou a criação do FUNDESE, e esse 
dinheiro não pertence ao Governo do Estado. É um recurso com fim 
claramente definido na lei. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, só nos resta denunciar da 
tribuna, usando os artifícios regimentais para pressionar. Mas 
esperamos que o Poder Legislativo faça as correções. 

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Caro Deputado 
Miguel Martini, gostaria, em primeiro lugar, de dizer que realmente 
houve dificuldade de interpretação tanto do meu aparte de ontem 
quanto da resposta de V. Exa., mas, de forma nobre, V. Exa. colocou 
essa questão. E gostaria de novamente solidarizar-me, porque meu 
aparte de ontem foi de solidariedade com V. Exa. 

Queria sugerir à Presidência da Casa que a Procuradoria acionasse 
na justiça todos os Secretários de Estado que não respondem. Não é 
preciso haver lei para isso, porque a Constituição garante: o papel do 
parlamentar é fiscalizar o Poder Executivo. A sugestão é que a nossa 
Procuradoria acione a justiça todas as vezes que a Constituição for 
descumprida. No caso, por exemplo, de dirigentes de estatais e 
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autarquias que não são sabatinados, todos os atos deles são 
ilegais. 

Acho que essa é uma questão moral para a Casa: a nossa 
Procuradoria acionar esses órgãos na justiça. Não precisamos de 
mais leis. A Lei Maior, a Constituição, no que diz respeito ao papel 
fundamental do parlamentar, que é fiscalizar o Poder Executivo, já 
prevê que ele tem o direito de solicitar essas informações. Se 
necessário, gostaria de apresentar requerimento, mas em sentido 
contrário, solicitando providências judiciais da Procuradoria da 
Assembléia, a fim de que acione os Secretários a responder. 

Em relação ao FUNDESE, tenho uma pequena "dica" para dar a V. 
Exa. sobre por onde andam os recursos do Fundo. Queria chamar a 
atenção do Presidente Antônio Júlio quanto aos recursos do 
FUNDESE, que não estão chegando aos pequenos empresários de 
Minas Gerais. É só seguir o roteiro de campanha do Dr. Henrique 
Badaró, candidato a Deputado Estadual, filho do Presidente do 
BDMG, que anda pelo interior de Minas Gerais oferecendo dinheiro do 
Banco para Prefeitos, fazendo, portanto, campanha com recursos 
públicos. 

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado João Batista de 
Oliveira. Não poderia esperar de V. Exa. outra coisa senão a grandeza 
e a competência com que sempre tem se colocado cada vez que usa 
a palavra e na sua atuação nesta Casa. 

Sr. Presidente, essa informação é gravissima: quer dizer, recursos 
que a lei determina sejam destinados a micro e pequenos 
empresários, na lógica da geração de emprego, crescimento e 
desenvolvimento da economia do Estado, comprovada e 
contabilmente, mostramos que não estão no FUNDESE, estão sendo 
desviados. E agora, mais essa informação do Deputado João Batista 
de Oliveira de que estaria sendo utilizado politicamente, para a 
campanha de um filho de um Presidente do Banco de 
Desenvolvimento. 

Cabe a esta Casa uma ação de responsabilização, por meio da 
Procuradoria; cabe ao Governador tomar providências imediatas; cabe 
à sociedade cobrar, exigir, tomar conhecimento disso; cabe a nós 
fazer essa denúncia, cumprir o nosso papel de apresentar 
requerimentos. Compete a nós fazer leis, mas também fiscalizar o seu 
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cumprimento. É assim que o Poder Le~islativo vai resgatando a 
sua força, independência e autonomia. E muito importante que cada 
parlamentar esteja preocupado com o fortalecimento do Poder 
Legislativo. E a sociedade espera do Legislativo uma ação nesse 
sentido. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de 
cumprimentar o Deputado Miguel Martini. Quanto à questão da 
independência colocada por V. Exa., acho que o Deputado nunca, em 
momento algum, poderá abrir mão dessa competência que lhe é 
atribuída pela Constituição Estadual. No aspecto regimental, disse, 
ainda há pouco, ao Presidente Antônio Júlio que temos a Proposta de 
Emenda à Constituição no 65, à qual foi apresentado substitutivo pelo 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

Certamente, por analogia com o Senado Federal, ela atribui 
competência ao Deputado para propor alterações no Regimento 
Interno. Precisamos dar uma dinâmica melhor para esse processo. 
Não podemos admitir que um requerimento de um Deputado fique um, 
dois, três, quatro, cinco, seis meses à vontade sabem lá de quem. 
Esta Casa tem um Regimento que deve ser cumprido. Portanto, se o 
requerimento foi aprovado em uma comissão permanente, em uma 
comissão especial ou em uma CPI, ele tem um trâmite previsto 
também dentro desse Regimento. O que não podemos é entender que 
esse requerimento vá para a gaveta, sem chegar a seu destino. E, 
quando ele chega, não há a resposta por parte do Poder Executivo. 
Não podemos, em hipótese alguma, abrir mão de uma missão 
constitucional que nos foi conferida, que, certamente, foi-nos 
consagrada nas urnas pelo povo de Minas Gerais. 

Gostaria de dizer ao Deputado que essa proposta de emenda à 
Constituição está aí. Podemos pedir ao Presidente Antônio Júlio que a 
ponha na pauta, ela já foi apreciada por uma comissão. Também não 
admito poder propor alteração à Lei Maior do Estado, à Lei Maior que 
nos rege, como Deputado Estadual, à Constituição do Estado e não 
poder propor alteração ao Regimento. Isso é um absurdo, uma 
incoerência, e quero ser solidário com V. Exa. 

Por outro lado, V. Exa. está no encaminhamento de discussão, em 
1 o turno, do Projeto de Resolução no 2.024/2002, que trata da 
alteração dos arts. 101 e 102 do Regimento Interno, que propõe a 
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criação da Comissão Permanente de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado. Gostaria que avançássemos nesse 
processo. V. Exa. sabe da importância que essa matéria tem para o 
Estado de Minas Gerais. Precisamos, mais do que nunca, ter um 
fórum permanente de discussão nesta Casa para tratar desses 
assuntos, já que a violência e os índices de criminalidade vêm 
crescendo de forma assustadora. Assim, poderemos, aliás, cobrar do 
aparelho policial do nosso Estado, do sistema de defesa social, do 
Ministério Público, do Poder Judiciário ações concretas, ações precisa 
para que, realmente, possamos dar àquele que nos elegeu uma 
resposta satisfatória, que seria tentar conter esse índice de 
crescimento de violência e de criminalidade no Estado. 

Portanto, pediria a V. Exa. - e sei da sua competência e seu zelo 
pelo povo de Minas Gerais, na qualidade de Deputado - que 
avançássemos nesse processo, que encerremos a discussão e que 
essa matéria seja votada em 1° turno, porque há uma necessidade 
urgente da instalação dessa comissão permanente. Agradeço o aparte 
de V. Exa. 

O Deputado Miguel Martini - Deputado Sargento Rodrigues, 
sabemos o quanto V. Exa. tem lutado por essa modificação 
regimental, a criação da comissão de segurança pública e de combate 
ao crime organizado, não só pelo seu histórico de vida profissional, 
mas também por ter feito parte da CPI do Narcotráfico, do crime 
organizado. V. Exa. identificou, com os outros parlamentares da 
comissão, a urgente necessidade da criação dessa comissão para, 
permanentemente, discutindo, exercendo o nosso papel, enfrentar 
essa violência, esse crime organizado. Quero avisar que não estou 
em processo de obstrução. Senti-me no dever de fazer essa 
discussão, e já apresentamos emendas que serão discutidas. Estou 
plenamente de acordo. V. Exa. sabe disso. Temos que fazer essa 
modificação constitucional em relação ao Regimento e temos que 
fazer algumas modificações regimentais principalmente relativas a 
requerimentos. Temos que bater firme nisso e dizer que, de modo 
geral, quando se votam mudanças regimentais nesta Casa, faz-se 
uma análise dentro de uma lógica entre Oposição e Situação. 

Esse é o erro que cometemos aqui, erro que, aliás, cometi no 
passado, ou seja, fiz parte de um grupo que também cometeu erro no 
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passado. É importante fazermos uma avaliação, porque Oposição 
e Situação são circunstanciais. Devemos nos esforçar, por meio das 
Lideranças e de mobilizações das bancadas, para buscar o 
fortalecimento do Poder Legislativo, não para favorecer mais ou 
menos o Poder Executivo ou o Palácio da Liberdade. 

As modificações que ocorrem aqui são devidas à base de 
sustentação do Governo nesta Casa, que é a Maioria. E a Maioria, 
que é a base do Governo, vira Oposição e acaba sofrendo na carne 
as conseqüências daquilo que votou. Essa questão precisa ser tratada 
e evidenciada para votarmos sempre pelo fortalecimento do Poder 
Legislativo, pelo fortalecimento da atuação dos parlamentares, criando 
mecanismos mais eficazes para o resultado das nossas ações. 

Já vimos alguns avanços nesta Casa. Quando Presidente da União 
dos Legislativos Estaduais - UNALE -, fizemos essas discussões em 
nível nacional, e muitas modificações em várias Assembléias 
ocorreram. Esta Casa ainda carece de mudanças, assim como, de 
resto, todas as outras Assembléias. Mas temos de avançar mais. Não 
interessa à sociedade um parlamento fragilizado. Pelo contrário, 
quanto mais o Poder Legislativo estiver fortalecido, quanto mais o 
parlamentar estiver fortalecido, melhor será para a sociedade. A 
sociedade precisa do Poder Legislativo, porque é o único Poder que 
garante a democracia. Com o Poder Legislativo fechado, não há 
democracia. O Poder Legislativo é o Poder dos Poderes, porque o 
Executivo executa aquilo que o Poder Legislativo autoriza; o Judiciário 
julga aquilo que o Poder Legislativo define em seu código legal. Então, 
o Poder Legislativo é o Poder dos Poderes e precisa agir como tal. 
Para isso, precisamos corrigir alguns vícios que ainda existem, que 
fazem parte da cultura do povo. 

V. Exa., que teve a iniciativa dessa modificação constitucional, sabe 
que tem todo o nosso apoio. Essa modificação precisa ser feita. Não 
precisamos temer o debate. Vamos para o Plenário: a maioria derrota, 
e a minoria perde. Mas temos de fazer o debate e trazê-lo à discussão 
e à votação. Muito obrigado. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 3 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.024/2002 

O inciso XV, constante do art. 102, integrante do art. 2°, passa a 
vigorar com seguinte redação: 



"Art. 2° - ...................................... . 
Art. 102- ..................................... . 
XV - da Comissão de Segurança Pública: 
a) política de segurança pública 
b) defesa civil". 
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2002. 
Edson Rezende 
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Justificação: Suprimimos da proposta original os incisos que 
enumeravam a política de combate ao crime organizado, à política 
carcerária e à política de recuperação e de reintegração social dos 
egressos do sistema prisional. Entendemos que a expressão 
"segurança pública" já engloba esses diversos aspectos. Entendemos, 
ainda, que política "carcerária" é expressão restritiva, não podendo se 
desvincular da política de recuperação e reintegração dos egressos do 
sistema prisional. E, sobretudo, ao citarmos o combate ao crime 
organizado, poderemos estar dando a entender que não se fará o 
combate ao crime não-organizado. 

Melhor que tentar enumerar algumas competências, sob o risco de 
omitir outras, é definir a competência da comissão de forma mais 
genérica, para que ela possa atender às diversas manifestações que a 
questão da segurança pública envolve. 

- A Mesa, nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento Interno, 
deixa de receber as seguintes emendas: 

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.024/2002 
EMENDA 

Acrescente-se ao art. 82 do Regimento Interno desta Casa o 
seguinte inciso: 

"Art. 82- ..................................................................... . 
.... - determinar as providências necessárias para o atendimento dos 

pedidos de informação encaminhados aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual.". 

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2002. 
Miguel Martini 

EMENDA 
Dê-se ao art. 30 do Regimento Interno desta Casa a seguinte 

redação: 
"Art. 30 - O Presidente da Assembléia organizará e anunciará a 



457 
ordem do dia da reunião seguinte, que será convocada antes de 
encerrados os trabalhos. 

Parágrafo único - Será colocada na pauta da próxima reunião 
ordinária de Plenário a proposição que se encontrar pronta para a 
ordem do dia em Plenário, se assim for requerido por seu autor.". 

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2002. 
Miguel Martini 

EMENDA 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .. .. - Suprima-se a alínea "a" do inciso Vil do art. 79 do 

Regimento Interno.". 
Sala das Reuniões, 8 maio de 2002. 
Miguel Martíni 
Justificação: Consideramos uma agresssão à plena democracia a 

disposição regimental desta Casa Legislativa que se refere à 
competência privativa da Mesa da Assembléia para a alteração do 
Regimento Interno. Se considerarmos que, para a alteração da 
Constituição Estadual, requer-se quórum qualificado tanto para a 
proposição quanto para a aprovação, nos termos do Regimento 
Interno, como admitirmos que, no caso desse tipo de resolução, a 
competência seja privativa da Mesa da Assembléia? Isto é inaceitável. 
Assim apresentamos esta emenda, na tentativa de corrigirmos tal 
distorção. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado Edson 
Rezende, que recebeu o no 3, e, nos termos do § 2° do art. 181 do 
Regimento Interno, encaminha o projeto com a emenda à Mesa da 
Assembléia para receber parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Resolução no 2.083/2002, da 
Mesa da Assembléia, que aprova o encaminhamento de propostas de 
emenda à Constituição ao Congresso Nacional, na forma do art. 60, 
111, da Constituição da República. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Mesa da Assembléia. 
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Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar n° 

37/2001, do Tribunal de Justiça do Estado, que altera anexo da Lei 
Complementar no 59, de 18/1/2001, que contém a organização e a 
divisão judiciárias do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua 
aprovação com as Emendas n°S 1 a 4, da Comissão de Justiça, e as 
Emendas n°s 5 a 7, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS E SUBEMENDAS AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N" 37/2001 
EMENDA N° 8 

O art. 1° do Projeto de Lei Complementar n° 37/2001 passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 1 o - Os itens 15 e 25 do Anexo 11, a que se refere o art. 3°, § 2°, 
da Lei Complementar no 59, de 18 de janeiro de 2001, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Anexo 11 
{a que se refere o art. 3° da Lei Complementar no 59, de 18 de 

janeiro de 2001) 
* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 15.5.2002. 
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2001. 
Edson Rezende 
Justificação: A nova Lei de Organização e Divisão Judiciárias (Lei 

Complementar n° 58, de 2001) provocou profunda alteração no 
Município de Paiva, ao transferi-lo da Comarca de Barbacena para a 
de Santos Dumont, já que sua população tradicionalmente estabelece 
suas relações na cidade de Barbacena. O inconformismo com tal 
medida foi expressamente manifestado por diversas entidades da 
sociedade civil, pela Câmara Municipal e pela população do Município 
de Paiva, em abaixo-assinado subscrito por cerca de 80% de sua 
população e já encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça. 

E importante ressaltar que o acesso à cidade de Barbacena é feito 
por vias pavimentadas, enquanto o acesso à cidade de Santos 
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Dumont só é possível através de precárias vias de terra, o que por 
si só demonstra a dificuldade que a população usuária dos serviços 
judiciais encontrará permanecendo vinculada à Comarca de Santos 
Dumont. Assim, tratando-se de justa reivindicação dessa população, 
que sequer foi consultada quanto à alteração que vigora, cremos que 
esta proposta será aprovada, com o conseqüente retorno do Município 
de Paiva à Comarca de Barbacena. 

EMENDA N°9 
"Art. .... - O inciso 11 do art. go e os arts. 48 a 51 da Lei 

Complementar no 59, de 18 de janeiro de 2001, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 9°- ...................................................................... . 
li -Tribunais de Alçada; 

Art. 48 - Os tribunais de Alçada terão sede nas Comarcas de Belo 
Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso 
Alegre e Uberlândia. 

§ 1 o - O Tribunal de Alçada com sede na Capital compor-se-á de 
cinqüenta Juízes, dos quais um será o Presidente, e outro, o Vice-
Presidente. 

§ 2° - Os Tribunais de Alçada Regionais compor-se-ão cinco Juízes 
cada um, respeitado o quinto constitucional, sendo um deles o seu 
Presidente. 

§ 3° - A competência territorial de cada Tribunal de Alçada será 
definida por resolução da Corte Superior. 

§ 4°- Até que seja definida a competência territorial dos Tribunais de 
Alçada, prevalecerá a da previsão da Lei Complementar no 38, de 13 
de fevereiro de 1995. 

§ 5° - O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal de Alçada com 
sede na Capital não integrarão as câmaras. 

§ 6° - O serviço administrativo dos Tribunais de Alçada Regionais 
será exercido, provisoriamente, por servidores do foro de sua sede. 

Art. 49- São órgãos do Tribunal de Alçada com sede na Capital: 
I - o Tribunal Pleno; 
li - o Órgão Especial; 
111 - os Grupos de Câmara; 
IV - as Câmaras Isoladas; 
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VI - as Comissões. 
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§ 1 o - O Tribunal Pleno é composto pela totalidade dos membros do 
Tribunal e terá a atribuição de eleger seus dirigentes, reunindo-se 
ainda, em sessão solene e sem exigência de quórum, para a posse de 
seus dirigentes e Juízes e, quando dor convocado, em caso de 
comemoração cívica ou visita oficial de alta autoridade. 

§ 2° - O Órgão Especial será constituído pelo Presidente, pelo Vice-
Presidente e pelos vinte e três Juízes de maior antiguidade no 
Tribunal, respeitado o quinto constitucional. 

§ 3° - Durante as férias coletivas, funcionará uma Câmara Especial, 
constituída de, pelo menos, três Juízes, com a competência no art. 35 
desta lei. 

§ 4°- A composição e a competência dos demais órgãos do Tribunal 
de Alçada com sede na Capital serão estabelecidas no Regimento 
Interno, observado o disposto no parágrafo anterior. 

Art. 50 - O Presidente do Tribunal de Alçada com sede na Capital 
será substituído pelo Vice-Presidente, e este, pelo Juiz que o seguir 
na ordem decrescente de antiguidade. 

Art. 51 - A substituição no Órgão Especial do Tribunal de Alçada 
com sede na Capital far-se-á por convocação do Presidente do 
Tribunal, segundo a ordem decrescente de antiguidade dos Juízes 
que não o integrem.". 

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2001. 
Bancada do PPB 

EMENDA No 10 
Dá nova redação aos itens 36 e 281 do Anexo 11, a que se refere o 

art. 3° , § 2°, da Lei Complementar no 59, de 18 de janeiro de 2001, 
que passam a vigorar com a seguinte redação, no art. 1 o do projeto: 

"Anexo 11 
(a que se refere o art. 3° da Lei Complementar no 59, de 18 de 

janeiro de 2001) 
• - O quadro do Anexo 11 foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 15.5.2002. 
Sala das Reuniões, de maio de 2001. 
Marco Régis 
Justificação: O Município de São Tiago, criado pela Lei no 336, de 
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27/12/48, em todas as divisões judiciárias do Estado, pertenceu à 
Comarca de Bom Sucesso. 

Nenhuma razão histórica, portanto, justifica sua exclusão dessa 
comarca, efetuada pela Lei Complementar n° 59, de 18/1/2001. Na 
ocasião, através de emenda, alterou-se o projeto original do Tribunal 
de Justiça, colocando o referido município como integrante da 
Comarca de São João del-Rei. 

Conforme reiteradas manifestações populares, o desejo da maioria 
da população de São Tiago é o de que volte esse município à 
Comarca de Bom Sucesso. 

Sua incorporação à Comarca de São João del-Rei, através de 
emenda à proposição que resultou na Lei Complementar no 59, 
dificultará o acesso dos moradores do referido município à prestação 
jurisdicional, visto que essa comarca é composta, além do município 
sede, pelos de Conceição da Barra de Minas, Nazareno, Ritápolis, 
Santa Cruz de Minas e Tiradentes, prestando, portanto, um serviço 
forense com maior número de feitos. 

Pelo contrário, a cidade de Bom Sucesso, sendo menor que São 
João del-Rei, facilita o trânsito do povo de São Tiago pelas ruas, 
estabelecimentos e instituições públicas, até deixando-os mais à 
vontade como cidadãos. Além do mais, com esta proposta, diminui-se 
o inchaço da Comarca de São João del-Rei e mantém-se a vida 
forense da centenária cidade de Bom Sucesso, cuja Comarca é 
tradicional em nosso Estado e, recentemente, foi esvaziada com a 
perda do Município de Santo Antônio do Amparo, que se transformou 
em comarca pela citada lei. 

EMENDA No 11 
No Anexo 11 do projeto, retire-se o Município de Virgolândia da 

Comarca de Peçanha, incluindo-o na Comarca de Coroaci. 
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2001. 
Olinto Godinho 

EMENDA N° 12 
No Anexo 11 do projeto, retire-se o Município de Marilac da Comarca 

de Peçanha, incluindo-o na Comarca de Coroaci. 
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2001. 
Olinto Godinho 

EMENDA N° 13 
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No Anexo li do projeto, retire-se o Município de Nacip Raydan da 

Comarca de Peçanha, incluindo-o na Comarca de Coroaci. 
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2001. 
Olinto Godinho 

EMENDA N° 14 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... - Os itens 89, 113 e 316 do Anexo 11, a que se refere o § 2° 

do art. 3° da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

89- Coroaci: Coroaci, Marilac, Nacip Raydan, Virgolândia e Sardoá. 

113 - Governador Valadares: Governador Valadares, Alpercata, Frei 
Inocêncio, Matias Lobato e São Geraldo da Piedade. 

316 - Virginópolis: Virginópolis, Divinolândia de Minas, Gonzaga e 
Santa Efigênia de Minas.". 

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2001. 
Olinto Godinho 
Justificação: O Judiciário, hoje, é visto como um poder do Estado 

demasiadamente moroso. Isto deve-se ao fato da má distribuição dos 
municípios na composição das comarcas. Na recente Lei 
Complementar no 59, temos um fator que contribui muito para 
aumentar essa morosidade: ao se definirem os municípios que 
pertenceriam à Comarca de Virginópolis, incluíram-se São Geraldo da 
Piedade, distante dessa sede 74 km, e Sardoá, situado a 65 km dela, 
sendo que nenhum dos dois está integrado às atividades da Comarca 
de Virginópolis, justamente por se encontrarem tão distantes. 

As atividades sociais de São Geraldo da Piedade estão 
completamente integradas com a Comarca de Governador Valadares, 
e as de Sardoá se integrariam à de Coroaci, não se justificando 
pertencerem à Comarca de Virginópolis. Isto acarreta prejuízos, 
impedindo uma prestação jurisdicional mais célere e justa. 

Portanto, necessário se faz que a Comarca de Governador 
Valadares tenha o Município de São Geraldo da Piedade e que, por 
sua vez, a de Coroaci tenha o de Sardoá, distante apenas 32 km de 
sua sede. Além de estarem próximos, esses municípios estão 
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integrados em todas as suas atividades sociais e econômicas com 
as sedes das referidas comarcas, o que facilitará o acesso à 
prestação jurisdicional, garantido constitucionalmente, e propiciará, 
ainda, uma melhor distribuição dos serviços forenses. 

EMENDA N° 15 
Dê-se ao art. 48 da Lei Complementar no 59, de 18 de janeiro de 

2001, a seguinte redação: 
"Art. 48 - O Tribunal de Alçada, com sede nesta Capital e jurisdição 

em todo o Estado, compõe-se de setenta e sete Juízes, dos quais um 
será o Presidente, e outro, o Vice-Presidente.". 

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2002. 
Paulo Pettersen 
Justificação: Diante da inviabilidade financeira da instalação de 

tribunais ou câmaras regionais, faz-se necessária a criação de 25 
vagas de Juiz, com o objetivo de aliviar a sobrecarga de trabalho no 
Tribunal de Alçada. A média de processos por magistrado, no ano 
passado, foi de 1.760. 

EMENDA N° 16 
Acrescente-se ao art. 251, § 1°, da Lei Complementar no 59, de 18 

de janeiro de 2001, o seguinte inciso 111: 
"Art. 251 - .............................................................. .. 
§ 10- ........................................................................ .. 
111 -Assessor.". 
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2002. 
Paulo Pettersen 
Justificação: Para que os magistrados possam dedicar mais tempo 

às atividades diretamente ligadas à prestação jurisdicional, propomos 
a criação de uma estrutura de apoio para Juízes de todas as 
comarcas com duas ou mais varas. 

EMENDA N° 17 
Acrescentem-se ao art. 114 da Lei Complementar no 59, de 18 de 

janeiro de 2001, os seguintes dispositivos: 
"Art. 114- .................................................................. .. 
VIII - gratificação sobre a remuneração aos Juizes em exercício nas 

turmas recursais e na direção de foro, vedada a acumulação com o 
valor adicional estabelecido para o exercício da função de Juiz 
Eleitoral; 
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IX - conversão em espec1e, paga a título de indenização, dos 

plantões de "habeas corpus" e outras medidas urgentes.". 
Paulo Pettersen 
Justificação: Essa gratificação já é paga em diversos Estados da 

Federação, nada justificando· que .em Minas Gerais o trabalho 
excedente não tenha a contrapartida remuneratória. 

EMENDA No 18 
Acrescente-se ao art. 114 da Lei Complementar no 59, de 18 de 

janeiro de 2001, o seguinte § 6°: 
"Art. 114- ........................................................ .. 
§ 6° - O valor ou o percentual das gratificações previstas no inciso 

VIII será estabelecido por resolução da Corte Superior.". 
Paulo Pettersen 

EMENDA N° 19 
Dê-se aos itens 131 e 222 do Anexo 11 da Lei Complementar no 59, 

de 18 de janeiro de 2001, modificado pelo art. 1 o do projeto, a 
seguinte redação: 

"Art. 1°- ............................................................ .. 

131 - ltaguara ltaguara 
Piracema 

222 - Passa- Passa-Tempo 
Tempo 

Anexo 11 

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2001. 
João Leite 
Justificação: O Município de Piracema conta, segundo o censo de 

2000, 6.508 habitantes, distando de Passa-Tempo, sede da comarca, 
50km. ltaguara é a comarca mais próxima de Piracema, distando 
desta, apenas 20km de estrada asfaltada, sendo o pólo regional que 
concentra os negócios do município e contando linha rodoviária entre 
eles, ao passo que, em relação a Passa-Tempo, pouco contato é 
mantido com o município de Piracema, inexistindo linha rodoviária que 
ligue os dois municípios. 
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A população do Município de Piracema é unânime em reivindicar 

a transferência da Comarca de Passa-Tempo para ltaguara, por 
motivo de comodidade, já que a distância entre Piracema e ltaguara é 
inferior à metade da distância entre Piracema e Passa-Tempo, e 
também por questão econômica, tendo em vista a existência de 
transporte público, o que facilita muito o acesso à justiça por parte dos 
munícipes. 

EMENDA N° 20 
Dê-se aos itens 25 e 273 do Anexo 11 da Lei Complementar no 59, de 

18 de janeiro de 2001, modificado pelo art. 1 o do projeto, a seguinte 
redação: 

Art. 1 o - ........................................................ . 
Anexo 11 

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 15.5.2002. 

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2001. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: Os Municípios de Paiva e Oliveira Fortes eram, 

originalmente, distritos de Barbacena e, desde que foram 
emancipados, sempre integraram a comarca do mesmo nome; não 
existe, portanto, razão histórica que justifique a exclusão deles, em 
benefício da Comarca de Santos Dumont, como ocorreu com a Lei 
Complementar no 59, de 18/1/2001, através de emenda alterando o 
Projeto de Lei Complementar no 17/99, oriundo do Egrégio Tribunal de 
Justiça, em que ambos figuravam como pertencentes à Comarca de 
Barbacena. 

Essa transferência, como não poderia deixar de ser, veio trazer uma 
série de transtornos à vida das populações desses municípios, dada a 
íntima vinculação que mantêm com a antiga cidade-mãe, pois, sendo 
Barbacena a sede da Delegacia Regional de Polícia, da 
Superintendência Regional de Ensino e da Superintendência Regional 
de Saúde, é ali que normalmente resolvem seus principais problemas 
nas áreas da educação, da segurança e da saúde pública. Além disso, 
Oliveira Fortes e Paiva, que estão ligadas àquela cidade por ótimas 
rodovias, integram também a base do Sindicato Rural de Barbacena, 
sem se falar, ainda, que grande número de jovens lá residentes 
estuda nas faculdades com sede em Barbacena. 
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Assim, ao se propor a emenda a volta dos referidos municípios à 

comarca a que pertenciam, está-se apenas assegurando a 
recomposição histórica que sempre os vinculou a Barbacena; por isso 
aguardamos a aprovação desta emenda por esta Casa. 

EMENDA N° 21 
Inclua-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... - O art. ao da Lei Complementar n° 59, de 1a de janeiro de 

2001, passa a vigorar com a seguinte redação, mantendo-se seus §§ 
1°, 2°e3°: 

'Art. ao - As comarcas se classificam como: 
I -de entrância especial, aquelas com mais de cinco varas; 
11 - de segunda entrância, aquelas com mais de uma e menos de 

seis varas; 
111 -de pr"1meira entrância, aquelas com apenas uma vara.'.". 
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2001. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: Esta emenda irá propiciar definição clara e objetiva do 

cr~ério de classificação das entrâncias das comarcas, além de ampliar 
o número daquelas definidas como de entrância especial, levando-se 
em conta, como parâmetro, as comarcas de Betim e Santa Luzia, que 
são as menores nessa entrância e ficaram igualadas à de Belo 
Horizonte. Se acolhida a proposta, serão incluídas nessa classificação 
também outras grandes comarcas do interior do Estado, como Juiz de 
Fora, Uberlândia, Uberaba, Montes Claros e Governador Valadares, 
que, pelo seu alto movimento forense, passaram a ter número 
superior a cinco varas judiciais. 

Ressalte-se, por outro lado, que, com essa elevação, os Juízes 
poderão fazer a carreira de 1 o grau no interior, como já ocorre, com 
sucesso, em vários outros Estados, vindo a se transferir para a Capital 
apenas nos casos de promoção aos Tribunais. 

Assim, além de atender à justa aspiração de ampla maioria dos 
magistrados mineiros, esta emenda irá possibilitar melhor 
descentralização judicial-administrativa e modernização da estrutura e 
carreira do Judiciário, motivo pelo qual contamos com sua aprovação 
pelos nobres pares nesta Casa. 

EMENDA N° 22 
Acrescente-se onde convier: 
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Sala das Reuniões, de de 2001. 
José Henrique 
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Justificação: A Comarca de Aimorés conta mais de 25 mil 
habitantes. De acordo com dados da Secretaria Judiciária da 
comarca, o mês de janeiro do ano de 2000 obteve uma movimentação 
forense de 1.392 processos. Já no mês de janeiro do ano de 2001, a 
movimentação foi de 1.774 processos. 

Pelo aumento constante do volume dos serviços forenses e a 
construção de usina hidrelétrica na localidade, é indispensável a 
criação da segunda vara para a continuidade da eficiente prestação 
jurisdicional, o que irá beneficiar toda a comunidade local. 

EMENDA N° 23 
Inclua-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... · Fica restabelecido o art. 341 da Lei Complementar no 59, 

de 18/1/2001, com a redação a seguir: 
'Art. 341 · No conjunto arquitetônico dos fóruns será obrigatória a 

inclusão de dependências exclusivas da Defensoria Pública, em 
condições adequadas ao exercício das funções da instituição.'.". 

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2001. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: O Governador do Estado, ao sancionar a Proposição 

de Lei Complementar no 66, aprovada pela Assembléia Legislativa, 
que deu origem à Lei Complementar no 59, de 18/1/2001, houve por 
bem opor veto ao art. 341, que tornava obrigatória a inclusão de 
dependências exclusivas para o exercício das funções da Defensoria 
Pública nos conjuntos arquitetônicos dos fóruns, pelo fato de 
assegurar a norma, também, àquela instituição, "vista prévia dos 
projetos de construção e reforma dos prédios". Alega ele, em suas 
razões, que a "vista prévia equivale a poder de veto concedido à 
Defensoria Pública" e constitui "ingerência em assuntos da economia 
interna do Poder Judiciário", o que torna a norma "inconstitucional, 
não podendo subsistir no texto da proposição". 

No entanto, nada argüiu, e nem poderia, quanto ao mérito do 
dispositivo, que é o de proporcionar à Defensoria Pública melhores 
condições de atendimento ao seu público-alvo ou seja, aos milhares 
de necessitados que diuturnamente a procuram em busca de 
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assistência jurídica. 

Com efeito, a Defensoria Pública, como se sabe, surgiu com o 
relevante papel de realizar a advocacia do Estado em benefício dos 
carentes de recursos. A Constituição Federal de 1988 inseriu-a no 
Capítulo IV, "Das Funções Essenciais à Justiça", ao lado do Ministério 
Público e da Advogacia Geral da União, discriminando suas 
atribuições básicas em seu art. 134, que assim dispõe: "A Defensoria 
Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, 
do necessitado, na forma do art. 5°, LXXIV". 

Os mesmos preceitos da Carta Magna estão incluídos na nossa 
Constituição Estadual, que igualmente prescreve normas visando à 
operacionalização do direito de acesso de todos à prestação judicial, 
independentemente da condição de fortuna do cidadão. 

Daí a importância da emenda, reformulada em outros termos, que 
ora apresentamos. O objetivo é assegurar a localização, no conjunto 
arquitetônico de cada fórum das comarcas mineiras, de dependências 
próprias para o funcionamento dos escritórios da Defensoria Pública. 
Instalada no mesmo ambiente onde se desenvolve a prestação 
jurisdicional, seus serviços certamente se tornarão mais acessíveis 
aos desprovidos de recursos que desejam buscar o amparo do poder 
público em defesa de seus direitos fundamentais. É sabido que o 
carente tem sérias dificuldades não só no acesso à justiça, mas a todo 
modo de fazer valer seu direito, não obstante todas as garantias 
previstas na Carta Magna e na Constituição Estadual, sendo, portanto, 
imprescindível se facilite ao máximo à Defensoria Pública o contato 
com a sua clientela. Por outro lado, o acolhimento da proposta será 
também uma forma de valorizar essa nobre instituição, dando-lhe 
tratamento igualitário, seja em relação à Magistratura e ao Ministério 
Público, com os quais integra a função jurisdicional do Estado, na 
figura do tripé em que todas as pernas são da mesma importância e 
significado, seja em relação à Ordem dos Advogados, que já dispõem, 
em cada unidade forense, obrigatoriamente, de acomodações próprias 
para o exercício de suas atribuições institucionais. 

Pelas razões expostas, contamos, pois, com o apoio dos ilustres 
pares nesta Casa para a aprovação desta emenda. 

EMENDA N° 24 
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Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art. .... • Fica restabelecido, no Título 11 • Das Disposições 

Transitórias da Lei Complementar no 59, de 18 de janeiro de 2001, o 
art. 335 com a seguinte redação: 

Art. 335 · Na Comarca de Belo Horizonte haverá pelo menos uma 
vara especializada em matéria ambiental.'.". 

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2001. 
Antõnio Carlos Andrada 
Justificação: Ao aprovar a Proposição de Lei Complementar no 66, 

que se transformou na Lei Complementar no 59/2001, houve por bem 
esta Casa, através de emenda, sugerir em seu art. 335, a criação, na 
Comarca de Belo Horizonte, de pelo menos uma vara especializada 
para decidir os feitos relativos à matéria ambiental. O referido 
dispositivo, porém, foi vetado pelo Governador do Estado, ao simples 
argumento de que o § 1 o do art. 1 O da proposição delega à Corte 
Superior do Tribunal de Justiça a atribuição de fixar, mediante 
resolução, a distribuição e competência das varas previstas no mesmo 
artigo, sendo a matéria, em razão disso, de economia interna do 
Poder Judiciário. 

Ora, como se sabe, o número de questões judiciais relacionadas 
com a defesa do meio ambiente tem aumentado de maneira 
considerável, sobretudo nos grandes centros, como Belo Horizonte. 
Isso ocorreu principalmente após o advento da Lei Federal no 9.605, 
de 12/2/98, e de outras normas legais que vieram definir os crimes 
ambientais, cominando sanções penais e administrativas para aqueles 
que, de qualquer forma, concorrerem para a degradação do meio 
ambiente, utilizando-se de recursos considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores, com risco para a segurança e o bem-estar 
das populações. A tragédia agora ocorrida no Distrito de Macacos, na 
Região Metropolitana, e os problemas causados por mineradoras em 
situação irregular, amplamente noticiados pela imprensa, são 
exemplos marcantes de questões atuais da maior relevância, que não 
podem deixar de ser levadas em conta nesse campo. 

Por outro lado, o fato de a lei estabelecer uma norma dispondo 
sobre a criação da mencionada vara especializada de modo algum irá 
ferir a autonomia do Conselho Superior do Tribunal de Justiça, pois 
àquele órgão é que competirá examinar a oportunidade, a 
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conveniência e a época aconselhável para a sua instalação. Visa 
tal norma, apenas, alertar para a necessidade de melhor prestação 
jurisdicional nessa importante área, evitando que, por descuido ou 
esquecimento, deixe de ser criada uma vara daquela natureza, de 
cuja falta já se ressente a Comarca de Belo Horizonte, para desafogar 
os serviços das demais varas cíveis e criminais de nossa Capital. 

Daí a razão de estarmos propondo o restabelecimento do art. 335 da 
Lei Complementar no 59/2001, esperando contar com o indispensável 
apoio dos colegas parlamentares para sua aprovação. 

EMENDA N° 25 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O art. 47 da Lei Complementar no 59, de 18 de janeiro de 

2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 47 - O Tribunal de Alçada terá Câmaras Regionais nas 

Comarcas de Almenara, Belo Horizonte, Governador Valadares, 
Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, Muzambinho, Patos de Minas, 
Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso, Uberaba, 
Uberlândia e Varginha.'.". 

Justificação: As Câmaras Regionais do Tribunal de Alçada, que têm 
a finalidade de regionalizar a Justiça de 2a Instância, constituem uma 
das principais inovações da vigente Lei Complementar no 59, de 2001, 
que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado. 

Trata-se de alternativa para aper1eiçoar a prestação jurisdicional no 
território mineiro, trazendo maiores comodidades aos jurisdicionados. 
Nessa linha de raciocínio, parece-nos que a proliferação desses 
órgãos colegiados, especialmente nas comarcas onde o expressivo 
movimento processual justifica sua criação, traria maiores vantagens 
para os cidadãos. 

A Comarca de Varginha atende às condições necessárias para 
sediar essas Câmaras Regionais, em razão de sua população, 
localização geográfica e elevado número de feitos, o que nos leva a 
apresentar esta proposição. 

Pelas razões aduzidas, esperamos contar com o apoio dos ilustres 
membros desta Casa legislativa para a aprovação desta emenda. 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Dilzon Melo 

EMENDAW26 
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Acrescente-se ao art. 179 o seguinte § 5°: 
"Art.179 - A remoção voluntária será feita a pedido do Juiz nos 

seguintes casos: 

§ 5° - Igual direito será assegurado ao Juiz de Direito substituto 
vitalício que permanecer em exercício na comarca elevada de 
entrância.". 

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2001. 
Luiz Menezes 
Justificação: A emenda visa a garantir a possibilidade de 

permanência de Juizes substitutos vitalícios, que exerçam suas 
funções na comarca em caráter exclusivo, os quais, embora já 
identificados com as questões e adversidades locais, devido a uma 
atuação dedicada, zelosa e laboriosa por um longo período se vêem 
compelidos a deixar a comarca em razão de sua elevação de 
entrância. 

EMENDA N° 27 
Acrescente-se onde convier: 
Art ..... - Altera-se a redação das alineas "I" e "m" do inciso 11 do art. 

10 da Lei Complementar no 59, de 18 janeiro de 2001. 
Art. 10- ........................................................ .. 
li - "" .... "" " ... ". " ... " ... "" """" """""" """ ..... " 
I) inclua-se o Município de ltabira. 
m) suprima-se o Município de ltabira. 
Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2001. 
Luiz Menezes 
Justificação: A emenda ora apresentada é necessana devido ao 

grande número de feitos judiciais que sobrecarregam a Comarca de 
ltabira. Atualmente estão sendo processados em torno de 5 mil feitos 
judiciais por ano, razão pela qual é necessário mais um Juiz, 
possibilitando assim agilizar e aperfeiçoar a prestação jurisdicional 
nessa região. Como forma de atenuar os problemas relativos à 
necessidade da justiça e adequar a estrutura proposta na Lei 
Complementar no 59, esperamos contar com o apoio dos nobres pares 
para aprovação desta emenda. 

EMENDA N"28 
Acrescente-se onde convier: 
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Art ..... - Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. ao, inciso 

11, da Lei Complementar no 59, de 1a de janeiro de 2001. 
Art. ao ...................................................... .. 
11- ..................................................................... .. 
§ .... - As Comarcas de Araguari, Araxá, Barbacena, Caratinga, 

Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, ltabira, lbirité, ltajubá, ltaúna, 
ltuiutaba, Muriaé, Pará de Minas, Passos, Patrocínio, Sabará, São 
João del-Rei, Sete Lagoas, Teófilo Otôni, Ubá, Varginha, Vespasiano 
são classificadas como de entrância especial, independentemente da 
instalação das Câmaras Regionais do Tribunal de Alçada. 

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2001. 
Luiz Menezes e outros. 
Justificação: A emenda ora apresentada é necessana para fazer 

justiça às comarcas instaladas em cidades-pólos, com uma população 
acima de ao mil habitantes, com grande número de feitos judiciais, 
sendo relevante o enquadramento em entrância especial, a fim de 
aperfeiçoar o exercício da prestação jurisdicional nessas regiões. 
Como forma de atenuar os problemas relativos à morosidade da 
justiça e adequar a estrutura proposta na Lei Complementar no 59, 
esperamos contar com apoio dos nobres pares à aprovação desta 
emenda. 

EMENDA No 29 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 172 da Lei 

Complementar no 59, de 1a de janeiro de 2001. 
"Art. 172- .................................................... . 
§ 10- .............................................................. . 
§ 3° - Igual direito será assegurado ao Juiz de Direito Substituto 

Vitalício que permanecer em exercício na Comarca elevada de 
entrância.". 

Sala das Reuniões, de outubro de 2001 . 
Durval Ângelo 
Justificação: A emenda visa garantir à sociedade local a 

possibilidade da permanência de Juízes Substitutos Vitalícios que 
exerçam suas funções na Comarca em caráter exclusivo, os quais, 
embora já identificados com as questões e adversidades locais, 
devido a uma atuação dedicada, zelosa e laboriosa por um longo 
período, vêem-se compelidos a deixar a Comarca, em razão de sua 
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elevação de entrância. 

EMENDA N° 30 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Dê-se a seguinte redação ao art. 47 da Lei Complementar 

n° 59, de 1a de janeiro de 2001: 
'Art. 47 - O Tribunal de Alçada terá Câmaras Regionais nas 

Comarcas de Almenara, Belo Horizonte, Governador Valadares, 
Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, Muzambinho, Patos de Minas, 
Poços de Caldas, Pouso Alegre, Sâo Sebastião do Paraíso, Teófilo 
Otôni, Uberaba e Uberlândia.'.". 

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2001. 
Maria José Haueisen 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 4 
Acrescente-se ao art. ao da Lei Complementar no 59, de 1a de 

janeiro de 2001, o seguinte§ 4°: 
"Art.a0

- ............................................................ .. 

§ 10- .................................................................... . 
§ 4° - As comarcas que sediarem Câmaras Regionais do Tribunal de 

Alçada serão classificadas de entrância especial, a partir da data da 
publicação desta lei complementar.". 

Sala das Reuniões, de junho de 2001. 
Anderson Adaulto 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA No 6 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. ao da Lei Complementar no 59, de 1a de janeiro de 

2001, fica acrescido do seguinte parágrafo: 
'Art. ao- .......................................................... . 
§ .... - As Comarcas de Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes 

Claros, Patos de Minas, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia e 
Varginha são classificadas na entrância especial, independentemente 
da instalação das Câmaras Regionais do Tribunal de Alçada.'.". 

Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
Dilzon Melo 
Justificação: O Município de Varginha é um dos mais importantes do 

Sul de Minas Gerais, destacando-se pela produção de café, pelos 
estabelecimentos de ensino de que dispõe, inclusive de nível superior, 
pela população cada vez mais elevada e pelo expressivo número de 
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feitos na comarca. 

No que diz respeito ao enquadramento de Varginha na 2• entrância, 
como decorrência da promulgação da Lei Complementar no 59, de 
2001, que contém a organização e a divisão judiciárias no Estado, 
parece-nos que tal disposição deve ser modificada para fazer jus ao 
grande movimento forense constatado nos últimos anos. 

Dessa forma, a comarca em referência merece ser classificada na 
entrância especial, razão pela qual esperamos contar com o apoio dos 
nobres pares desta Casa para a aprovação desta emenda. 

SUBEMENDA N° 2 A EMENDA N° 6 AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 37/2001 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O art. 8 da Lei Complementar 59, de 18 de janeiro de 2001, 

fica acrescido do seguinte parágrafo: 
Art. 8- ............................................................ . 
§ .... - As Comarcas de Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes 

Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Uberaba, 
Uberlândia e Teófilo Otôni são classificadas na entrância especial, 
independentemente da instalação das Câmaras Regionais do Tribunal 
de Alçada.". 

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2001. 
Maria José Haueisen 
Justificação: Não há meio melhor para fundamentar nossa proposta 

que não pela anexação à presente emenda da correspondência que 
recebi dos Juízes e dos Promotores da Comarca de Teófilo Otôni, 
correspondência essa que traz consigo todos os argumentos que 
justificam a aprovação da proposta que ora submeto a esta Casa. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 7 AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 37/2001 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - No Anexo I da Lei Complementar no 59, de 18 de janeiro de 

2001, na parte referente à classificação das comarcas, os incisos I e li 
passam a vigorar na forma do anexo desta lei." 

"Anexo 
Classificação das Comarcas (art. 1 O, I, "a" e "b") 

* - A tabela de Classificação foi publicada na edição do "Diário do 
Legislativo" de 15.5.2002. 
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- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 
deixa de receber as seguintes emendas e subemendas: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR W 37/2001 
EMENDA 

Acrescente-se onde se convier 
"Art ..... - Retire-se o Município de São Tiago da Comarca de São 

João del-Rei e inclua-se na Comarca de Bom Sucesso, promovendo-
se as alterações correspondentes no Anexo 11 da Lei Complementar 
59, de 18 de janeiro de 2001. 

Sala das Reuniões, de de 2002. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: Tradicionalmente, o Município de São Tiago sempre 

pertenceu à Comarca de Bom Sucesso, o que pode ser verificado de 
plano, ao lume de todas as leis anteriores contendo as divisões e 
organizações judiciárias de nosso Estado. 

Com o advento da Lei Complementar n° 59/2001, que contém a 
organização e a divisão judiciárias, o município passou a integrar a 
Comarca de São João del-Rei. A exclusão do município da comarca 
de origem causou estarrecimento e descontentamento aos 
jurisdicionados e aos comarcandos de São Tiago, sendo constantes 
as manifestações para que permaneça o município pertencente à 
Comarca de Bom Sucesso. Razão não há, portanto, seja pelo fator 
histórico, seja pelo fator geográfico, a justificar a alteração proposta 
quando da tramitação nesta Casa do Projeto de Lei Complementar no 
17/99. Ademais, a Comarca de Bom Sucesso ficou acéfala, uma vez 
que a Lei Complementar n° 59 criou a Comarca de Santo Antõnio do 
Amparo, município que sempre a integrou. Ao mesmo tempo, São 
João del-Rei (item 281 do Anexo 11), na nova redação, passou a contar 
com seis municípios, fato que sem dúvida comprometerá a prestação 
jurisdicional, pelo volume de feitos. 

Por todo o exposto, conto com o apoio dos colegas à aprovação 
desta emenda. 

EMENDA 
Dá nova redação ao art. 47 da Lei Complementar no 59/2001, de 18 

de janeiro de 2001. 
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Art. 1 o - Acrescente-se onde couber: 
"O art. 47 da Lei Complementar no 59/2001 passa a ter a seguinte 

redação: 
'Art. 47 - O Tribunal de Alçada terá Câmaras Regionais nas 

Comarcas de Almenara, Belo Horizonte, Governador Valadares, 
Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, Muzambinho, Patos de Minas, 
Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso, Teófilo 
Otôni, Uberaba e Uberlândia.' .". 

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2001. 
Ermano Batista 
Justificação: Atendendo justa reivindicação dos Promotores de 

Justiça e Juízes de Direito da Comarca de Teófilo Otôni, apresento 
esta emenda, que inclui a Comarca entre aquelas contempladas com 
a possível instalação de uma Câmara Regional do Tribunal de Alçada. 

Teófilo Otôni tem hoje movimentação processual de cerca de 12.200 
processos. É referência para diversos municípios que compõem os 
vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus, fazendo divisa com os 
Estados do Espírito Santo e da Bahia, influenciando cultural e 
economicamente todo o nordeste mineiro. 

Tratar Teófilo Otôni de forma similar às demais comarcas que estão 
sendo premiadas com a elevação de sua categoria é de suma 
importância para o desenvolvimento econômico da região e trará 
reflexos positivos para sua população. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada 
Maria José Haueisen. 

SUBEMENDAS À EMENDA N° 6 AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 37/2001 

SUBEMENDA 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. ao da Lei Complementar no 59, de 1a de janeiro de 

2001, fica acrescido do seguinte parágrafo: 
'Art. ao- ........................................................... . 
§ .... - As comarcas de Governador Valadares, Juiz de Fora, Teófilo 

Otôni, Montes Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso 
Alegre, Uberaba e Uberlândia são classificadas na entrância especial, 
independentemente da instalação das Câmaras Regionais do Tribunal 
de Alçada'.". 
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Justificação: Atendendo justa reivindicação dos Promotores de 
Justiça e Juízes de Direito da Comarca de Teófilo Otôni, apresento 
esta subemenda à Emenda no 6, da Comissão de Administração 
Pública, que deixou de incluir a Comarca entre aquelas contempladas 
com a elevação à entrância especial. 

Teófilo Otôni tem hoje movimentação processual de cerca de 12.200 
processos. É referência para diversos municípios que compõem os 
vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus, fazendo divisa com os 
Estados do Espírito Santo e da Bahia, influenciando cultural e 
economicamente todo o nordeste mineiro. 

Tratar Teófilo Otôni de forma similar às demais comarcas que estão 
sendo premiadas com a elevação de sua categoria é de suma 
importância para o desenvolvimento econômico da região e trará 
reflexos positivos para sua população. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada 
Maria José Haueisen. 

SUBEMENDA 
Dê-se à Emenda no 6 a seguinte redação: 
"Art ..... - O art. ao da Lei Complementar no 59, de 1a de janeiro de 

2001, fica acrescido do seguinte parágrafo: 
"Art. ao- ........................................................................ . 
§ .... - As Comarcas de Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes 

Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo 
Otôni, Uberaba e Uberlândia são classificadas na entrância especial, 
independentemente da instalação das Câmaras Regionais do Tribunal 
de Alçada.".". 

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2001. 
Kemil Kumaira 
Justificação: A inclusão da Comarca de Teófilo Otôni entre aquelas 

que serão elevadas a entrância especial irá atender a relevante 
exigência de natureza socioeconômica. Como se sabe, aquele 
município constitui pólo de importância no Nordeste mineiro, 
constituindo referencial para diversos outros municípios que compõem 
os Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do São Mateus. 

A movimentação processual da comarca é de aproximadamente 
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12.200 processos, ocupando 9 Juízes. Atende a uma população de 
cerca de 500 mil habitantes, pelo que seria altamente aconselhável 
também contemplá-la com uma Câmara Regional do Tribunal de 
Alçada. 

Nossa proposição, em sendo aprovada, irá conferir celeridade à 
prestação jurisdicional, sem mencionar que as lides da população 
serão decididas, com o atual quadro de Juízes, por magistrados que 
conhecem suficientemente as peculiaridades regionais. Assim, 
contamos com a aprovação de nossa proposta. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada 
Maria José Haueisen. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao 
projeto as seguintes emendas: uma do Deputado Edson Rezende, 
que recebeu o no 8; uma da Bancada do PTB, que recebeu o no 9; 
uma do Deputado Marco Régis, que recebeu o no 10; quatro do 
Deputado Olinto Godinho, que receberam os nos 11 a 14; quatro do 
Deputado Paulo Pettersen, que receberam os n°s 15 a 18; uma do 
Deputado João Leite, que recebeu o no 19; quatro do Deputado 
Antônio Carlos Andrada, que receberam os n°s 20, 21, 23 e 24; uma 
do Deputado José Henrique, que recebeu o no 22; uma do Deputado 
Dilzon Melo, que recebeu o no 25; duas do Deputado Luiz Menezes, 
que receberam os n°s 26 e 27; uma do Deputado Luiz Menezes e 
outros, que recebeu o n° 28; uma do Deputado Durval Ângelo, que 
recebeu o n° 29; e uma da Deputada Maria José Haueisen, que 
recebeu o no 30; e as seguintes subemendas: Subemenda n° 1 à 
Emenda no 4, do Deputado Anderson Adauto; Subemenda no 1 à 
Emenda no 6, do Deputado Dilzon Melo; Subemenda no 2 à Emenda 
no 6 e Subemenda no 1 à Emenda no 7, da Deputada Maria José 
Haueisen; e que, nos termos do§ 1° do art. 188 do Regimento Interno, 
encaminha o projeto com as emendas e subemendas à Comissão de 
Administração Pública, para parecer. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma 

ponderação. As emendas que apresentei ao projeto de resolução são 
pertinentes, porque estamos tratando do Regimento Interno, e a única 
oportunidade que o Deputado tem para apresentar emendas ao 
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Regimento Interno é exatamente quando a Mesa apresenta um 
projeto dessa natureza. Por isso, solicito a V. Exa. que reconsidere, 
acolha essas emendas e as traga para discussão, porque precisamos 
modificar o Regimento Interno, e essa é a única possibilidade para 
fazer isso. Não há vício de iniciativa, porque a Mesa apresentou o 
projeto. Existem duas possibilidades: uma é tratar exclusivamente da 
segurança pública, e outra tratar do Regimento Interno. E estamos 
tratando do Regimento Interno. Então, solicitamos a V. Exa. que 
reveja sua posição. 

O Sr. Presidente - A Presidência entende a solicitação do Deputado 
Miguel Martini, mas mantém sua posição. Entretanto, isso não impede 
que esse assunto volte à discussão no Colégio de Líderes, ou mesmo 
por meio de Deputados. Toda vez que há uma proposta de alteração 
do Regimento Interno, há polêmica. Não há nenhum impedimento 
para V. Exa. apresentar emenda. O art. 228 dá autonomia à 
Presidência de não receber essa emenda, que não foi pertinente ao 
assunto versado na proposição principal. 

V. Exa., como nosso Líder maior, representante da UNALE, sabe 
das dificuldades existentes no Regimento Interno. Precisamos levar 
alguns conceitos adiante. 

Esta Presidência informa ao ilustre Deputado que estará aberto para 
discutirmos isso mais amplamente e definirmos as mudanças em 
nosso Regimento Interno. Acho que não podemos fazer uma colcha 
de retalhos, se temos de mudar, vamos mudar. Por isso, solicito a V. 
Exa. que entenda nosso posicionamento, neste momento, já que 
apresentamos uma emenda apenas com vistas à Comissão 
Permanente de Segurança Pública. 

O Deputado Miguel Martini - V. Exa., pelo menos, poderia assumir 
conosco que, mesmo na discussão desses dois projetos de resolução 
da Casa, pudéssemos fazer até a semana que vem uma discussão 
com o Colégio de Líderes para tratar exclusivamente da questão. Se 
for o caso, formar mais uma vez uma comissão para estudar a 
questão do Regimento Interno. Queremos somente fortalecer o Poder 
Legislativo e dar celeridade a esse processo. Como parlamentar, 
temos encontrado essas dificuldades. Se V. Exa. fizer isso, ficaríamos 
satisfeitos e nos consideraríamos atendidos nessa reivindicação. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Miguel 
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Martini que está convocando para amanhã uma reunrao com o 
Colégio de Líderes e que um dos assuntos a serem tratados será a 
modificação do Regimento Interno. 

O Deputado Miguel Martini - Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 

552/99, do Deputado Antônio Genaro, que autoriza o Poder Executivo 
-a doar imóvel ao Município de Piui. Em discussão, o projeto. (-

Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.598/2001, do 
Deputado Márcio Cunha, que institui o Programa Minas em Destaque. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Educação 
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, apresentado 
pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo 
no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto 
de Lei no 1.598/2001 na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de 
Educação. A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para 
votação, mas que o há para a discussão das demais matérias 
constantes na pauta. 

- A seguir, têm sua discussão encerrada, em 1 o turno, os Projetos de 
Lei n°s 1.689/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que altera 
dispositivos da Lei no 13.961, de 27/7/2001, que dispõe sobre a 
reorganização da Secretaria da Educação, e dá outras providências; 
1 .707/2001, do Deputado Luiz Fernando Faria, que altera o prazo a 
que se refere a Lei no 12.995, de 30/7/98, para que os municípios se 
possam manifestar sobre a doação ou a reversão dos imóveis que 
menciona; 1.833/2001, do Deputado lvair Nogueira, que dispõe sobre 
o Programa Estadual de Inspeção e Manutenção de Emissão de 
Poluentes e Ruídos Produzidos por Veicules Automotores em Uso e 
dá outras providências; 1 .871/2001, do Governador do Estado, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel 
que especifica; e 1.998/2002, da Procuradoria-Geral de Justiça, que 
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dispõe sobre os Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do 
Ministério Público e dá outras providências. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n" 2.017/2002, do Deputado Antônio Júlio, que 
revoga dispositivos da Lei no 10.848, de 3/8/92, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que menciona. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 129/99, do Deputado 
Bilac Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Jesuânia o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 236/99, do Deputado 
Doutor Viana, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao 
Município de Curvelo um terreno recebido em doação. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 498/99, da Comissão 
de Política Agropecuária, que dispõe sobre as políticas florestal, de 
proteção à biodiversidade e do uso alternativo do solo no Estado. A 
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 18, que 
apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação 
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, e pela 
rejeição das Emendas n°s 2, 4 a 6, 12 e 14 a 16, ficando prejudicadas 
as Emendas n°s 1, 3, 7, 11, 13, 17 e 18. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 19 AO PROJETO DE LEI N" 498/99 

Acrescente-se, onde convier, o seguinte dispositivo: 
"Art ..... -O art. 9° , inciso 11, da Lei n° 12.582, de 17 de julho de 

1997, passa a vigorar acrescido da alínea a seguir apresentada: 
'Art. 9°- .......................................................... . 
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11 - ..••.........•......•.•..................••.•.....•••.•......•....... 
h) 1 (um) representante do Sindicato dos Produtores Energéticos 

Florestais e Outros Derivados da Madeira do Estado de Minas Gerais 
- Sind-ENER -,por ele indicado.'.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Antônio Júlio 
Justificação: A emenda em tela visa alterar dispositivos da Lei no 

12.582, de 1997, permitindo a inclusão do Sind-ENER como membro 
nato do Conselho de Administração e Política Florestal. O Sind-ENER 
é o legítimo fórum representativo da categoria dos produtores. 
florestais do Estado de Minas Gerais e tem aproximadamente 60 mil 
empresas contribuintes. Além disso, conta com representantes dos 
produtores profissionais diretamente ligados ao setor florestal e, com 
certeza, tem muito a contribuir para a política florestal do Estado. 

Pelo Exposto, solicito o apoio dos nobres pares desta Casa 
Legislativa à aprovação desta emenda. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
emenda do Deputado Antônio Júlio, que recebeu o no 19; nos termos 
do§ 4° do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida a 
votação, independentemente de parecer. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.439/2001, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre o Código de Ética e 
Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 37, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta em fase 

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

ATA DA 241a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 8/5/2002 
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Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Álvaro Antônio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte 
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Votação de Proposições: 
Prosseguimento da votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
1.707/2001; aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 
1.833/2001; aprovação na forma do Substitutivo no 1 com as Emendas 
n°S 1 e 2- Votação, em 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 1.871/2001 e 
1.998 e 2.017/2002; aprovação - Votação, em 2° turno, do Projeto de 
Lei no 129/99; aprovação - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
236/99; aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Wanderley Ávila -

Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Eduardo Brandão - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio -
lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Miguel Martini - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 20h15min, a lista de 

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

1• Parte 
Ata 

- O Deputado Álvaro Antônio, 3°-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é 
aprovada sem restrições. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2• Parte da reunião, com a votação da 
matéria constante na pauta. 
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Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 
presente reunião o Veto à Proposição de Lei Complementar n° 70, o 
Projeto de Resolução no 2.083/2002 e os Projetos de Lei nos 
799/2000, 552/99 e 1.598/2001, apreciados na reunião extraordinária 
realizada hoje, pela manhã, bem como o Projeto de Resolução n° 
2.024/2002 e o Projeto de Lei Complementar n° 37/2001, que 
receberam emendas na referida reunião e foram devolvidos, 
respectivamente, à Mesa e à Comissão de Administração Pública. A 
Presidência fez retirar, também, o Projeto de Lei no 1 .926/2001, por 
falta de pressupostos processuais para sua apreciação, e os Projetos 
de Lei n°s 1.689/2001, 498/99 e 1 .439/2001, apreciados na reunião 
ordinária realizada hoje, à tarde. 

Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1° turno, do 

Projeto de Lei no 1.707/2001, do Deputado Luiz Fernando Faria, que 
altera o prazo para que os municípios a que se refere a Lei no 12.995, 
de 30/7/98, possam manifestar-se sobre a doação ou a reversão dos 
imóveis que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina por sua aprovação. A Presidência vai renovar a votação do 
projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.833/2001, do Deputado 
lvair Nogueira, que dispõe sobre o Programa Estadual de Inspeção e 
Manutenção de Emissão de Poluentes e Ruídos produzidos por 
veículos automotores em uso e dá outras providências. A Comissão 
de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Meio 
Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Meio Ambiente, com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em 
votação, o Substitutivo no 1, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 1 e 2. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, 
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portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 1 .833/2001 na 
forma do Substitutivo no 1 com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de 
Meio Ambiente. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.871/2001, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Conquista o imóvel que especifica. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1 .998/2002, da 
Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal 
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e dá outras providências. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As 
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira 
opinam por sua aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
Comissão de Administração Pública. 

O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - Votação, em 1 o turno, 
do Projeto de Lei no 2.017/2002, do Deputado Antônio Júlio, que 
revoga dispositivos da Lei no 10.848, de 3/8/92, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que menciona. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 129/99, do Deputado 
Bilac Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Jesuânia o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -Votação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 236/99, do Deputado Doutor Viana, que autoriza o 
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo terreno 
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recebido em doação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 236/99 na forma do vencido em 1 o turno. À 
Comissão de Redação. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para as 
reuniões extraordinárias de amanhã, dia 9, às 9 e às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, também 
de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-
se a reunião. 

ATA DA 17• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de maio de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Elbe 
Brandão, Bilac Pinto e Márcio Cunha, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo Piau. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar proposições da Comissão e a estabelecer diretrizes para a 
elaboração do relatório final dos trabalhos da Comissão e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Fábio 
Antônio Fonseca Nascimento e Rubens Teodoro da Costa, 
Superintendente e Diretor-Geral da Acesita Energética, 
respectivamente, em que prestam esclarecimentos sobre entrevista 
concedida pelo Sr. Fábio Nascimento à Rádio Aranãs, no dia 
21/12/2001. A seguir, a Presidência solicita seja ouvida fita que 
contém a referida entrevista. Após pronunciamentos dos Deputados, 
conforme consta nas notas taquigráficas, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita 
sejam intimados os Srs. Fábio Antônio Fonseca Nascimento, 
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Superintendente da Acesita Energética, e "Tico", radialista da 
Rádio Aranãs, para prestarem depoimento na Comissão; e Elbe 
Brandão, em que pede a prorrogação por mais 30 dias do prazo dos 
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, 14 de maio de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Fábio Avelar - Bilac Pinto - Elbe 

Brandão - Márcio Cunha. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 87/2002 

Altera o art. 137 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 
dispondo sobre a unificação da coordenação das atividades de 
segurança pública, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O Art. 137 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 137 - A Polícia Civil, a Policia Militar, o Corpo de Bombeiros 

Militar e a Subsecretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos 
compõem o Sistema Estadual de Defesa Social, subordinam-se ao 
Governador do Estado e atuam de forma integrada sob a coordenação 
de uma única secretaria de Estado, em conformidade com a Câmara 
de Gestão de Defesa Social, nos termos de lei complementar. 

§ 1°- Compõem a Câmara de Gestão de Defesa Social: 
I - O Secretário de Estado de Defesa Social, que a presidirá; 
11 - A Secretaria Adjunta de Justiça e Direitos Humanos, 

representada por seu titular; 
111 - A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, representada pelo 

Comandante-Geral da instituição; 
IV - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, 

representado pelo Comandante-Geral da instituição; 
V - A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, representada pelo 

Chefe de Polfcia Civil; 
VI - A Defensoria Pública Estadual, representada pelo seu titular; 
VIl - O Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, representado 
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por um de seus membros, conforme indicação do Presidente do 
Tribunal de Justiça; 

VIII - O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representado 
por um de seus membros, conforme indicação do Procurador-Geral de 
Justiça. 

§ 2° - A Câmara de Gestão de Defesa Social se reunirá, 
ordinariamente, uma vez a cada bimestre ou, extraordinariamente, 
sempre que convocada pelo Governador do Estado, por seu 
Presidente ou pela maioria de seus membros e exercerá atribuições 
de natureza deliberativa no âmbito das ações do Sistema Estadual de 
Defesa Social, nos termos de lei complementar. 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor no primeiro dia 
de 2003. 

Sala das Reuniões, de de 2002. 
Sargento Rodrigues - Pinduca Ferreira - Eduardo Brandão -

Anderson Adauto - Miguel Martini - Maria Olívia - lvair Nogueira -
Ermano Batista - Edson Rezende - Cabo Morais - Elaine Matozinhos -
Dimas Rodrigues - João Batista de Oliveira - Paulo Pettersen - Jorge 
Eduardo de Oliveira - Agostinho Silveira - Luiz Tadeu Leite - Álvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Marco Régis - Bilac Pinto - Pastor George -
Durval Ângelo - Hely Tarqüínio - José Henrique - Adelmo Carneiro 
Leão - Gil Pereira - Agostinho Patrús. 

Justificação: Os graves problemas relacionados à segurança 
pública, amplamente divulgados pelos meios de comunicação, têm 
sido discutidos na Assembléia Legislativa com a participação ativa de 
representantes de órgãos e entidades públicas e da sociedade 
organizada, diretamente relacionados com o tema. No decorrer 
dessas discussões, restou claro que a necessidade de uma 
coordenação única, que envolva as atividades das corporações 
policiais e do sistema penitenciário, é uma das medidas mais urgentes 
e importantes para o avanço no combate à criminalidade e à violência. 
A proposta de emenda à constituição que ora apresentamos espelha 
os anseios da grande maioria dos envolvidos no tema "segurança 
pública" e é fruto de conclusões consensuais obtidas no decorrer das 
mencionadas discussões. Assim, contamos com o apoiamento dos 
ilustres colegas, para que, com a sua aprovação, seja empreendido 
um significativo avanço no aprimoramento das ações do poder público 
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estadual. 

- Publicada, vai a proposta a Comissão Especial, para parecer, nos 
termos do art. 201, do Regimento Interno. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.998/2002 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, e encaminhado a esta 
Casa por meio do Ofício n° 4/2002, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre os Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério 
Público e dá outras providências. 

Aprovado o projeto no 1 o turno, na forma original, cabe agora a esta 
Comissão emitir parecer sobre a matéria no 2° turno, nos termos do 
art. 102, I, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Com a nova Lei de Organização Judiciária e a criação de inúmeras 

comarcas e varas, em todo o Estado, houve a necessidade de 
compatibilizar a estrutura do Ministério Público, o que se deu por meio 
da Lei Complementar no 61, de 2001, que criou promotorias 
correspondentes às novas varas. 

Agora, a proposição em tela objetiva adequar o atual Quadro de 
Servidores, alterando o seu quantitativo, além de dispor sobre a 
estrutura de carreiras e os vencimentos dos cargos correspondentes. 

Segundo o Procurador-Geral de Justiça, o impacto decorrente do 
alinhamento remuneratório será integralmente absorvido através do 
orçamento em vigor, sem a necessidade da abertura de créditos 
orçamentários suplementares. 

Para corrigirmos algumas imperfeições técnicas, bem como para 
disciplinarmos matéria referente à carreira de Agente do Ministério 
Público e outras relativas às disposições transitórias, apresentamos 
na Conclusão deste parecer o Substitutivo no 1. 

Entre as modificações, destacam-se a supressão do parágrafo único 
do art. 1 o e a revogação do art. 4° da Lei no 13.436, de 1999, a que se 
refere o art. 26, que retornava com a carreira de Agente, de nível de 1 o 
grau de escolaridade; a fixação de limite para o número de estagiários 
que não sejam estudantes de nível superior de Direito; e a inclusão de 
dois dispositivos, identificados pelos arts. 26 e 27 do substitutivo, 
objetivando, respectivamente, regular situação pretérita, por 
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recomendação de comissão especial criada no Ministério Público, e 
garantir o funcionamento do Centro de Apoio ao Combate ao Crime 
Organizado, a ser criado. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 

1998/2002, no 2° turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir 
redigido. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre os Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do 

Ministério Público e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do 

Ministério Público são os constantes nos Anexos I e 11, com as 
denominações, os padrões e o número de cargos neles indicados, 
sendo a respectiva lotação feita por resolução do Procurador-Geral de 
Justiça, observada a necessidade em cada promotoria ou região. 

Art. 2° - O Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério 
Público compõe-se de cargos de provimento efetivo e em comissão, 
conforme estabelecido no Anexo I. 

Art. 3° - Os cargos de provimento em comissão que compõem o 
Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério Público passam a ter a 
identificação constante no Anexo 111. 

Art. 4° - A lotação setorial dos cargos de provimento em comissão do 
Grupo de Direção e dos de Assessor Administrativo do Procurador-
Geral de Justiça e Assessor de Gabinete do Grupo de 
Assessoramento é a constante no Anexo IV, que contém a estrutura 
administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça. 

Art. 5° - Com a nova sistemática estabelecida no art. 1°, os cargos 
de provimento em comissão, então constantes no Anexo I da Lei no 
11.181, de 1 O de agosto de 1993, com as alterações dadas pela Lei no 
13.436, de 30 de dezembro de 1999, ficam ex1intos do Quadro 
Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, conforme 
relacionado no Anexo V, e também os respectivos quantitativos nele 
indicados. 

Art. 6° - Os cargos integrantes do Quadro Específico de Provimento 
em Comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Procurador-
Geral de Justiça, sendo que a jornada de quarenta horas semanais. 
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§ 1 o - Os cargos do Grupo de Direção e Assessoramento são 

privativos de graduados em nível superior de escolaridade; e os do 
Grupo de Supervisão, de nível médio de escolaridade, atendidos os 
requisitos e as qualificações da respectiva especificação. 

§ 2° - O cargo de Diretor-Geral será provido, exclusivamente, por 
membro do Ministério Público ou servidor ativo dos Quadros 
Específicos de Provimento Efetivo que tenha formação superior 
compatível com as funções inerentes ao cargo. 

§ 3° - Os cargos do Grupo de Direção, de provimento em comissão, 
integrantes do Quadro Permanente serão providos, exclusivamente, 
por servidor ocupante de cargo dos Quadros Específicos de 
Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, salvo 
o da Diretoria de Informática. 

§ 4° - Os cargos de recrutamento amplo serão definidos em 
resolução pelo Procurador-Geral de Justiça, observado o limite 
máximo de 30% (trinta por cento), excetuando-se os cargos de 
Supervisor I, integrantes do Grupo de Supervisão, que serão todos de 
recrutamento amplo. 

Art. 7° - Nas substituições, por motivo de ausência temporária de 
titular de cargo integrante do Grupo de Direção, deverão ser 
observados os requisitos constantes no art. 6°, §§ 1 o ao 3°, desta lei. 

Art. ao - O "caput" do art. ao e o art. 52 da Lei n° 11.1a1, de 1 O de 
agosto de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. ao - O provimento dos cargos das classes iniciais das carreiras 
de Oficial do Ministério Público De de Técnico do Ministério Público C 
do Quadro Permanente será feito mediante concurso de provas ou de 
provas e títulos."; 

"Art. 52 - Fica a Procuradoria-Geral de Justiça autorizada a celebrar 
termo de compromisso para estágio, por meio de seleção pública, 
visando ao aprimoramento profissional de estudante de curso de nível 
superior de Direito, até o máximo de trezentos estagiários, nos termos 
de resolução do Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo único - Os estágios de áreas técnicas específicas, a que 
se refere o art. 94, § 3°, da Lei Complementar no 34, de 12 de 
setembro de 1994, são limitados ao número de quarenta.". 

Art. 9° - O art. 31 da Lei n° 11.1a1, de 1 O de agosto de 1993, fica 
acrescido dos §§ 2° e 3°, transformando-se seu parágrafo único em § 
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10: 

"Art. 31 - ................................................... . 
§ 2° - Quando dois ou mais cargos de provimento em comissão 

tiverem sido exercidos e forem de remuneração diferente, terá o 
servidor efetivo dos Quadros Permanente e Especial assegurado o 
direito à remuneração do maior cargo, desde que este tenha sido 
exercido por tempo igual ou superior a cinco anos em cargo do 
Quadro Específico de Provimento em Comissão do Ministério Público. 

§ 3° - Não ocorrendo o disposto neste artigo, será assegurado ao 
servidor efetivo o direito à percepção da remuneração do cargo que 
houver exercido por mais tempo no Ministério Público, desde que não 
seja superior à última remuneração recebida.". 

Art. 1 O - O art. 33 da Lei no 11.181, de 10 de agosto de 1993, passa 
a vigorar com a seguinte alteração: 

"Art. 33 - A vantagem pecuniária prevista no parágrafo primeiro do 
art. 31 desta lei é devida somente após o quarto ano de efetivo 
exercício em cargo em comissão do Ministério Público, caso em que é 
computado o período anterior, para efeito de cálculo de pagamento.". 

Art. 11 - A contagem de tempo em cargo de provimento em 
comissão de recrutamento amplo, para fins de aquisição do direito 
previsto nos arts. 31, 33 e 35 da Lei no 11 .181, de 1 O de agosto de 
1993, somente terá início após a investidura em cargo de provimento 
efetivo. 

Art. 12 - O servidor somente obterá direito ao benefício referido nos 
arts. 31, 33 e 35 da Lei n° 11.181, de 1 O de agosto de 1993, se houver 
efetivamente exercido as funções inerentes ao cargo em comissão. 

Art. 13 - Compete ao Procurador-Geral de Justiça expedir título 
declaratório de apostilamento somente aos servidores do Quadro 
Permanente, constante no Anexo I, item 1, desta lei, e do Quadro 
Especial, constante no Anexo 11, desta lei. 

Art. 14 - Poderá haver convocação de servidor do Ministério Público 
para prestação de serviço em regime extraordinário, em situação 
excepcional ou atípica de trabalho, nas condições estabelecidas em 
resolução, desde que previamente autorizado pelo Procurador-Geral 
de Justiça. 

Parágrafo único - O regime de trabalho de que trata este artigo terá 
o limite máximo de cinqüenta horas mensais para realização individual 
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de serviço extraordinário, e o seu valor-hora será calculado sobre a 
remuneração, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 7° 
da Constituição da República. 

Art. 15 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 
as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte, será 
remunerado com o valor-hora normal de trabalho acrescido de 20% 
(vinte por cento). 

Art. 16 - O Ministério Público instituirá, na esfera de sua 
competência, programa de assistência em creche e pré-escola 
destinado aos filhos e aos dependentes de servidores, até o limite de 
seis anos de idade, conforme se dispuser em resolução. 

Parágrafo único - A concessão do benefício fica condicionada à 
disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros. 

Art. 17 - Ao servidor será concedida, mediante autorização do 
Procurador-Geral de Justiça, licença em caráter especial para 
exercício de cargo em diretoria de entidade sindical, representativa 
dos servidores do Ministério Público, observado o disposto no art. 34 
da Constituição Estadual. 

Art. 18 - As férias excepcionalmente não gozadas, por necessidade 
de serviço, a critério do Procurador-Geral de Justiça, serão 
indenizadas desde que haja recursos orçamentários e financeiros. 

Art. 19 - Fica assegurada aos servidores dos Quadros de Pessoal 
dos Serviços Auxiliares, ativos e inativos, a que se referem o Anexo I, 
item 1, e o Anexo 11, a elevação em mais seis padrões na carreira a 
que eles estiverem posicionados, sendo garantido o padrão mínimo 
correspondente ao MP-20 àqueles que pertencem a carreira de 
Agente do MP. 

Parágrafo único - Sem prejuízo da aplicação do disposto no "caput" 
deste artigo, ao servidor que tenha ingressado no Quadro Específico 
de Provimento Efetivo do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares 
do Ministério Público, a partir de 20 de agosto de 1999, será 
concedido o acréscimo de mais sete padrões no seu posicionamento 
na carreira. 

Art. 20 - Aos servidores integrantes dos Quadros Permanente e 
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público é facultada, nos 
termos e nos critérios estabelecidos por meio de resolução do 
Procurador-Geral de Justiça, a opção pela jornada de quarenta horas 
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semanais, passando a corresponder seu vencimento básico a mais 
dez padrões, subseqüentes a que ele estiver posicionado na carreira 
pelo cumprimento dessa jornada. 

§ 1 o - Ao servidor optante que estiver afastado do serviço, nos 
termos dos arts. 88 e 158, incisos I ao V, da Lei no 869, de 5 de julho 
de 1952, é assegurado o direito à continuar percebendo o vencimento 
relativo à jornada de quarenta horas semanais. 

§ 2° - O servidor terá incorporado ao seu vencimento básico os 
padrões de vencimento de que tratam o "caput" deste artigo, se 
cumprida a jornada de quarenta horas semanais nos cinco últimos 
anos que antecederem à data de sua aposentadoria. 

Art. 21 - Ficam acrescidos na Tabela de Escalonamento Vertical de 
Vencimento a que se refere o Anexo IV da Lei no 13.436, de 30 de 
dezembro de 1999, os seguintes padrões e índices: MP-80 - 12,6521; 
MP-81 - 13,153; MP-82 - 13,6738; MP-83 - 14,2151; MP-84 -
14, 7779; MP-85- 15,363; MP-86 - 15,9712; MP-87- 16,6036. 

Art. 22 - É vedada, no âmbito do Ministério Público, a nomeação ou 
a designação de cônjuge, companheiro ou parente consangüíneo ou 
afim, até o terceiro grau dos respetivos membros, ativos ou inativos, 
para cargos em comissão e funções de confiança que compõem os 
Quadros de Serviços Auxiliares do Ministério Público. 

§ 1 o - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos servidores 
efetivos, integrantes dos Quadros Permanente e Especial, caso em 
que a vedação é restrita a manter, sob sua chefia imediata, em cargo 
ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 
segundo grau. 

§ 2° - Considera-se chefia imediata, para fins do disposto neste 
artigo, a subordinação administrativa direta ao membro do Ministério 
Público. 

Art. 23 - Os cargos de provimento efetivo criados nesta lei, 
constantes no Anexo I, item 1, somente serão providos se houver 
disponibilidade orçamentária e financeira, desde que observadas as 
disposições constantes na Lei Complementar Federal no 101, de 4 de 
maio de 2000. 

Art. 24 - Fica assegurado aos servidores dos Quadros de Pessoal 
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público o direito à indenização 
de transporte, a título de ressarcimento de despesa de locomoção, 



para fazer intimação, notificação ou cumprir diligência fora das 
dependências da Promotoria de Justiça. 
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Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça expedirá resolução 
estabelecendo o valor da verba indenizatória e as condições de 
pagamento ou o percentual que incidirá sobre o vencimento básico do 
servidor. 

Art. 25- Os cargos de provimento em comissão de Diretor 111, Diretor 
11, Supervisor I e de Supervisor Assistente, constantes na sistemática 
anterior do Quadro de Provimento em Comissão, a que se refere o 
Anexo I da Lei no 11.181, de 1 O de agosto de 1993, com a alteração 
dada pela Lei no 13.436, de 30 de dezembro de 1999, passam a 
denominar-se, respectivamente, Superintendente, Coordenador 11, 
Supervisor 11 e Supervisor I, com código e padrão indicados no Anexo 
I, item 2, desta lei. 

Art. 26 - Os servidores efetivos que ocuparam cargo de provimento 
em comissão em período anterior à data de publicação desta lei ficam 
dispensados, para efeito do disposto nos arts. 31 a 35 da Lei no 
11.181, de 1 O de agosto de 1993, da exigência referida no art. 6° da 
Lei no 10.257, de 24 de julho de 1990, atualmente reproduzida no art. 
6° desta lei. 

Art. 27 - Fica instituída no Ministério Público Gratificação de Apoio a 
Investigação, devida a policiais que, no exercício de suas funções, 
estejam à disposição do Ministério Público, correspondente à 40% 
(quarenta por cento) da remuneração policial, nos termos de 
resolução do Procurador-Geral de Justiça. 

Art. 28- Ficam revogadas as Leis nos 9.740, de 14 de dezembro de 
1988, 10.257, de 24 de julho de 1990, 10.852, de 4 de agosto de 
1992, e 11.104, de 3 de junho de 1993, e os arts. 32 e 34 da Lei n° 
11.181, de 1 O de agosto de 1993. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de ) 

Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares 
1 - Quadro Específico de Provimento Efetivo 

• - O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 15.5.2002. 

2 - Quadro Específico de Provimento em Comissão 
A- Grupo de Direção (MP-DAS) 
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• - Os Quadros dos Grupos de Direção foram publicados na edição 
do "Diário do legislativo" de 15.5.2002. 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de) 

Quadro Especial 
1 - Quadro Específico de Provimento Efetivo 

• - O Quadro do Anexo 11 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" 

Anexo 111 
(a que se refere o art. 3° da Lei no , de ) 

Grupos de Direção/Assessoramento/Supervisão 
•- O Quadro do Anexo 111 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 15.5.2002. 

Anexo IV 
(a que se refere o art. 4° da Lei no, de) 

I - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça 
• - O Quadro do Anexo IV foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 15.5.2002. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Rêmolo 

Aloise - Durval Ângelo. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e telegrama - 2a Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de 
Emenda à Constituição no 87/2002 - Projeto de Resolução no 
2.161/2002- Projetos de Lei nos 2.162 a 2.168/2002- Requerimentos 
nos 3.343 e 3.344/2002 - Requerimentos dos Deputados Luiz Tadeu 
Leite e Edson Rezende - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Wanderley Ávila (2), Arlen Santiago (2), Alencar da Silveira 
Júnior e Alberto Pinto Coelho - Interrupção e reabertura dos trabalhos 
ordinários - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres - Adelino de 

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac 
Pinto - Cabo Morais - Carlos Piménta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - lrani Barbosa - lvair Nogueira -
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 - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Paulo Piau 
- Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira. 

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
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aberta a reumao. 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 Sargento Rodrigues, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

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

OFÍCIOS 
Da Sra. Cármen Lúcia Antunes Rocha, Procuradora-Geral do 

Estado, encaminhando esclarecimentos em atenção a pedido de 
diligência da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição no 80/2002. (- Anexe-se à Proposta de 
Emenda à Constituição no 80/2002.) 

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de 
Transportes e Obras Públicas, acusando o recebimento de convite 
para reunião da Comissão de Transporte, em 15/5/2002, e 
designando para representá-lo o Sr. Antônio Demétrio Bassili, Diretor-
Geral do DER-MG. (-À Comissão de Transporte.) 

Dos Srs. Édson lnhota Rodrigues e Maurílio Zacarias Gomes, 
Presidentes das Câmaras Municipais de Santo Antônio do Amparo e 
Ouro Preto, respectivamente, confirmando a adesão dessas Casas ao 
I Concurso Estadual de Sites sobre Turismo em Minas Gerais. 

Do Sr. Geraldo Bicalho Calçado, Presidente da Câmara Municipal de 
Ubá, manifestando, em vista da aprovação de requerimento do 
Vereador Vadinho Baião, apoio ao Deputado Edson Rezende pela 
apresentação do Projeto de Lei no 2.093/2002, que revoga o 
dispositivo que criou a taxa de licenciamento de veículos. (- Anexe-se 
ao Projeto de Lei n° 2.093/2002.) 

Do Sr. Rildo Heleno Pinton, Presidente da Câmara Municipal de São 
Joâo Nepomuceno, encaminhando representação, aprovada por essa 
Casa, em que se manifesta solidariedade à causa dos Defensores 
Públicos do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar no 
50/2002.) 
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Do Sr. Adalto Antônio Gonçalves, Presidente da Câmara 

Municipal de Patos de Minas, encaminhando cópia de requerimento 
do Vereador José Lucilo da Silva Júlio, aprovado por essa Casa, no 
qual se pede sejam realizados estudos a fim de que se dê 
prosseguimento ao Projeto A Caminho da Cidadania. (- À Comissão 
de Educação.) 

Do Sr. Luís Márcio Araújo Ramos, Secretário Adjunto da Saúde, em 
atenção ao Requerimento no 3.199/2002, do Deputado Hely Tarqüínio, 
encaminhando expediente da Superintendência de Epidemiologia, 
órgão dessa Secretaria, no qual se prestam informações sobre o 
assunto objeto do referido requerimento. 

Do Padre Geraldo Morini de Almeida, Pároco de Alvinópolis, 
agradecendo convite para encontro regional de preparação para o 
Seminário Legislativo Aguas de Minas 11. 

Do Sr. Alexandre Aurélio de Oliveira, Diretor do Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, encaminhando cópia de acórdão 
concernente à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 216.562-9/00, 
em que o Presidente desta Casa é o requerido. 

Da Sra. Solange Maria de Fátima Gomes Paiva Castro, Diretora de 
Gestão e Planejamento e Ordenadora de Despesa do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da 
Educação, dando ciência à Casa de convênio, cuja cópia envia anexa, 
celebrado entre esse Instituto e a Secretaria de Estado da Educação. 
(- 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. Valmir Neves, Diretor da Rádio Aranãs, de Capelinha, 
informando que o Sr. Fábio Antônio Fonseca Nascimento proferiu 
retratação pública nessa emissora de sua declaração prestada na CPI 
das Carvoarias.(- À CPI das Carvoarias.) 

Do Mundo Virtual, cumprimentando esta Casa pela realização de 
concurso referente à Internet. 

TELEGRAMA 
Do Deputado Aécio Neves Cunha, Presidente da Câmara dos 

Deputados, prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 
3.032, da Comissão de Direitos Humanos; 3.068, da Comissão de 
Turismo; e 3.098, da Comissão de Educação. 



2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente- A Mesa passa a receber proposições. 

500 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 87/2002 
- A Proposta de Emenda à Constituição no 87/2002 foi publicada na 

edição anterior. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.161/2002 

Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício 
de 2000. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de 

Minas Gerais referentes ao exercício de 2000. 
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, 

para fins do § 1 o do art. 218 do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI N° 2.162/2002 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Vila 
São João e Adjacências, com sede no Município de Teófilo Otôni. 

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

Comunitária do Bairro Vila São João, 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 Reuniões, 6 de maio de 2002. 
Kemil Kumaira 
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Vila São João e 

Adjacências é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 25/4/93, 
que presta assistência à comunidade de Teófilo Otôni. Seu objetivo 
principal é a proteção à saúde da família, das gestantes, crianças, 
adolescentes e idosos. 

A entidade em pauta atende a todos os requisitos legais para ser 



declarada de utilidade pública, razão pela qual conto com o apoio 
dos nobres colegas ao projeto proposto. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.163/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Barbacenense de 

Proteção aos Animais, com sede no Município de Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Barbacenense de Proteção aos Animais, com sede no Município de 
Barbacena. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2002. 
Edson Rezende 
Justificação: A Associação Barbacenense de Proteção aos Animais 

é uma entidade civil sem fins lucrativos, que exerce um importante 
papel na defesa e melhora do meio ambiente em Barbacena e região. 
Essa entidade tem como premissa básica a proteção e o controle 
populacional de animais no perímetro urbano. A luta contra 
queimadas, aprisionamento de animais silvestres, e de pássaros, caça 
irregular, pescaria predatória, desmatamentos, emissão indiscriminada 
de poluentes é questão fundamental para a garantia de um ambiente 
ecologicamente saudável. Além da proteção ambiental, a Associação 
Barbacenense de Proteção aos Animais presta ao Município de 
Barbacena um importante serviço no que tange à saúde pública. Com 
campanhas de adoção e castração de animais, desenvolvidas pela 
associação, busca-se reduzir o número de animais nas ruas e, 
conseqüentemente, a proliferação de zoonoses (doenças 
transmissíveis ao ser humano por outros animais) como a raiva e a 
leptospirose. 

Além do exposto, a Associação Barbacenense de Proteção aos 
Animais, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas a 
esta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 



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

PROJETO DE LEI N" 2.164/2002 
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Declara de utilidade pública o Conselho Central de Timóteo da 
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Timóteo. 

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Ivo José 
Justificação: O Conselho Central de Timóteo da Sociedade São 

Vicente de Paulo, fundado em 14/9/98 é uma entidade civil, sem fins 
lucrativos, que representa os Conselhos Particulares do Município de 
Timóteo. Estes mantêm obras de assistência social, promovem 
atividades de natureza social e espiritual, visando ao aprofundamento 
dos conhecimentos de seus membros, conforme os preceitos da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, por meio de encontros, palestras 
e reflexões. Julgamos, pois mais que procedente que esta Casa 
acolha a justa reivindicação do referido Conselho que, de fato, já 
exerce função de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.165/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Servas do Sagrado 

Coração de Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Servas do 

Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002 . 
Maria José Haueisen 
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Justificação: A Associação Servas do Sagrado Coração de Jesus 

é uma sociedade civil sem fins lucrativos, foi fundada em 1217/93 e 
tem a finalidade de desenvolver atividades visando à promoção do ser 
humano, principalmente o cultivo de valores cristãos. Objetiva integrar 
o jovem no mercado de trabalho; combater a fome e a pobreza, 
promover a consciência social e a preservação do meio ambiente, 
organizar programas para atingir seus fins, colocar-se a serviço da 
elevação das condições de vida do ser humano. Para atingir suas 
finalidades, pode firmar convênios e contratos com entidades e 
organismos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros. 

Considerando a importância e relevância dos serviços filantrópicos 
prestados pela entidade, espero contar com o apoio dos nobres pares 
à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.166/2002 
Declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Montes 

Claros da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município 
de Montes Claros. 

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

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

Art. 2° · Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° · Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2002. 
Luiz Tadeu Leite 
Justificação: O Conselho Metropolitano de Montes Claros da 

Sociedade de São Vicente de Paulo foi fundado em 29/3192 e é uma 
instituição de assistência social. 

Visando a garantir aos assistidos alimentação, assistência médica e 
moral, encaminha-os a asilos e hospitais subordinados ao Conselho 
Metropolitano de Montes Claros. 

Assim, oportuno é que se outorgue à entidade o título declaratório 
de utilidade pública, pelo que contamos com o inestimável apoio dos 
nobres parlamentares à aprovação deste projeto. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.16712002 
Declara de utilidade pública a ACOSB - Associação da Comunidade 

Salinense em Belo Horizonte, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

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

da Comunidade Salinense em Belo Horizonte, 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, de maio de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A ACOSB - Associação da Comunidade Salinense em 

Belo Horizonte, fundada em maio de 1984, é sociedade civil sem fins 
lucrativos, tem como objetivo precípuo incentivar a convivência entre 
os salinenses, apoiar a preservação de sua identidade cultural e 
promover a solidariedade entre os associados. 

Ademais, a entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, 
pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

- 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 No 2.16812002 
Declara de utilidade pública a Creche Cantinho Feliz, com sede no 

Município de Cambuquira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o_ Fica declarada de utilidade pública a Creche Cantinho Feliz, 

com sede no Município de Cambuquira. 
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 maio de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Creche Cantinho Feliz, de Cambuquira, fundada em 

novembro de 1993, é sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins 
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lucrativos que tem como objetivo precípuo a prestação de 
assistência social e alimentar a crianças carentes do Município de 
Cambuquira na faixa etária de 6 meses a 7 anos. 

A referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo 
que faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

- 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° 3.343/2002, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário da Fazenda 
e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que providenciem o 
pagamento das diferenças salariais devidas a servidores do DER-MG. 
(-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 3.344/2002, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando 
seja consignado nos anais da Casa, voto de congratulações com a 
Universidade de Alienas pelo transcurso de seu 30° aniversário de 
fundação.(- À Comissão de Educação.) 

Do Deputado Luiz Tadeu leite, solicitando seja realizado novo ciclo 
de debates "A Educação Que Nós, Surdos, Queremos", com o tema 
"Inclusão dos Portadores de Deficiência Auditiva no Mercado de 
Trabalho". 

Do Deputado Edson Rezende, solicitando que esta Casa promova o 
lançamento do livro "CB-31 Apenas um Depoimento", do escritor José 
Celso Garcia. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)" 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Wanderley Ávila (2), Arlen Santiago (2), Alencar da Silveira Júnior e 
Alberto Pinto Coelho. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência 

interrompe os trabalhos ordinários, nos termos do § 1 o do art. 22 do 
Regimento Interno, para destinar esta parte da reunião à realização de 
homenagem à Rádio Itatiaia pelo transcurso de seu cinqüentenário de 
fundação. 

- A ata deste evento será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
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O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 15, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2422 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 9/5/2002 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 22 Parte 
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.926/2001; 
discursos dos Deputados Márcio Kangussu e Luiz Tadeu Leite; 
requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; votação do 
projeto, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas n°s 1 e 4; 
aprovação; votação da Emenda no 3; rejeição; votação da Emenda no 
2; aprovação; declaração de voto - Discussão, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei no 1 .453/2001; aprovação na forma do Substitutivo no 1 -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.623/2001; aprovação; 
declarações de voto - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
1 .972/2002; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
22/99; apresentação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e das 
Emendas n°s 2, 3 e 4; encerramento da discussão; votação do projeto, 
salvo emendas e subemenda; aprovação; votação da Subemenda no 
1 à Emenda no 1; aprovação; prejudicialidade da Emenda no 1; 
votação da Emenda no 2; aprovação; votação das Emenda no 3; 
aprovação; votação da Emenda n° 4; aprovação na forma do vencido 
em 1° turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de· Lei no 451/99; 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1 o turno com 
as Emendas n°s 1 a 8 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.442/2001; apresentação do Substitutivo no 1; encerramento da 
discussão; votação do Substitutivo n° 1; rejeição; verificação de 
votação; inexistência da quórum para votação; anulação da votação -
Encerramento. 



Comparecimento 
• Comparecem os Deputados: 
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Antônio Júlio · Alberto Pinto Coelho • Ivo José · Olinto Godinho · 
Mauri Torres · Álvaro Antônio • Adelmo Carneiro Leão • Agostinho 
Patrús · Aílton Vilela · Alencar da Silveira Júnior · Ambrósio Pinto · 
Arlen Santiago • Bené Guedes · Bilac Pinto · Cabo Morais • Carlos 
Pimenta · Dalmo Ribeiro Silva · Dilzon Melo · Dimas Rodrigues · Dinis 
Pinheiro • Djalma Diniz • Doutor Viana · Durval Ângelo • Edson 
Rezende · Eduardo Hermeto · Gil Pereira · Glycon Terra Pinto • Hely 
Tarqüínio · lrani Barbosa • lvair Nogueira · João Batista de Oliveira · 
João Leite · João Paulo · Jorge Eduardo de Oliveira · José Braga · 
José Henrique · José Milton · Luiz Menezes · Luiz Tadeu Leite · 
Márcio Cunha · Márcio Kangussu · Marco Régis • Miguel Martini · 
Pastor George · Paulo Piau · Pinduca Ferreira • Rêmolo Aloise · 
Sargento Rodrigues · Sávio Souza Cruz · Sebastião Costa · Sebastião 
Navarro Vieira. 

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

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

1a Parte 
Ata 

· O Deputado Márcio Kangussu, 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 a 
votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 

presente reunião os Projetos de Lei n°s 1.707, 1.833 e 1.871/2001, 
1.998 e 2.017/2002 e 129 e 236/99, apreciados na reunião 
extraordinária realizada ontem, à noite. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente · Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 



508 
1.926/2001, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a contratar empréstimo com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -, destinado ao projeto de 
combate à pobreza rural da região Nordeste do Estado e dá outras 
providências. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto corn a Ernenda no 1, que apresentou. 
As Comissões do Trabalho e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária opinaram por sua aprovação corn a Emenda n° 1, da 
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão do Trabalho, que opina pela rejeição das Emendas n°s 2 e 
3 e pela aprovação da Emenda no 4, que apresenta. Com a palavra, 
para encaminhar a votação, o Deputado Márcio Kangussu. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
vimos a esta tribuna para encaminhar favoravelmente e fazer um 
apelo aos Deputados para aprovar este projeto, que é da maior 
importância para o povo norte-mineiro. 

Esta Casa, no final do ano passado, permitiu ao Governo do Estado 
criar o IDENE. Agora, com esse projeto, precisamos dar condições 
para que o IDENE funcione de fato. 

Desde o Governo Hélio Garcia, o projeto chamado PAPP era 
executado no Norte de Minas e no vale do Jequitinhonha e trouxe 
enormes benefícios, sobretudo para as comunidades rurais e os 
pequenos produtores rurais. Em boa hora, o Governo do Estado 
vislumbra a impossibilidade de empréstimo, na ordem de 
US$70.000.000,00 para que o fDENE possa fomentar e voltar com 
esse importante programa para a nossa região norte-mineira. 

Portanto, Srs. Deputados, aquelas comunidades rurais dos vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri e da região norte-mineira clamam para que 
esse projeto seja votado com a máxima urgência, para que ainda este 
ano o programa de apoio ao pequeno produtor - não sei por que 
mudaram de nome, agora se chama Programa de Combate à Pobreza 
Rural da Região Mineira do Nordeste, mas todos o conhecemos por 
PAPP - possa ser implementado e melhorar a vida daquela população 
vocacionada para morar na zona rural e produzir para os que moram 
nas grandes cidades, melhorando a sua qualidade de vida e a de suas 
famílias e tendo incentivo para ficar na região em que nasceram, em 
que vivem e para a qual são vocacionados. 
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Por essa razão, somos favoráveis e fazemos um apelo aos 

nobres pares desta Casa, que sempre tiveram essa sensibilidade, 
para que aprovemos o Projeto de Lei no 1.926/2001. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Luiz Tadeu Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
tenho recebido manifestações de Prefeitos, de lideranças do Norte de 
Minas e do Jequitinhonha, pedindo que aprovemos sem mais 
delongas o Projeto de Lei no 1.926/2001, do Governador Itamar 
Franco. Trata-se de uma autorização que esta Casa está dando ao 
Poder Executivo para contratar empréstimo com o Banco Internacional 
para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD - para combater a 
pobreza rural da região mineira do Nordeste. É um projeto que 
estamos denominando de PAPP 11. E nós nos lembramos com 
saudade da implantação do PAPP I - Programa de Apoio ao Pequeno 
Produtor Rural -, que foi o programa mais importante, mais eficaz e 
mais bem organizado que o Governo do Estado já realizou, com 
amplitude no Norte de Minas e na região da SUDENE. 

Vemos agora que o Governo procura empréstimos no valor 
arredondado de US$70.000.000,00, para viabilizar o empréstimo a 
pequenos produtores e implantar pequenos empreendimentos que 
viabilizem a evolução para acima da linha de pobreza, que, 
infelizmente, é uma chaga social na nossa região. 

Esta Casa, desde o ano passado, está apreciando esse projeto. 
Recentemente, foram apresentadas emendas com características 
nitidamente protelatórias, que talvez tenham sido colocadas mais por 
falta de diálogo franco com colegas Deputados na Casa. Mas, depois 
desse atraso, o projeto entra na pauta, em 1 o turno. Esperamos que a 
sua tramitação do 1 o para o 2° turno seja ágil, porque não é para nós, 
é para a população que está abaixo da linha de pobreza, que vive 
grandes dificuldades financeiras. 

O PAPP visa implantar pequenos empreendimentos, fábricas de 
farinha, de rapadura, eletrificação rural, aquisição de tratores, 
construção de pequenos prédios de interesse coletivo, enfim, uma 
série de benefícios que melhorarão enormemente o padrão de vida de 
uma das populações mais pobres do País, a do Norte de Minas e do 
Jequitinhonha. 
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Por esta razão, estamos ansiosos para que o IDENE possa, com 

essa verba, justificar o fato de ter sido criado aqui, na Casa, por um 
projeto também de iniciativa do Governador do Estado. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel 
Martini, solicitando, nos termos regimentais, a votação destacada da 
Emenda no 2. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emendas n°s 
1 e 4. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda no 3. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 2. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 1 .926/2001 com 
as Emendas n°s 1, 2 e 4. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Declaração de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 

dizer que sempre estivemos de acordo com esse projeto, tanto que 
nós o aprovamos agora. Realmente, estávamos com uma grande 
preocupação, principalmente conhecendo a região Norte de Minas e o 
vale do Jequitinhonha, a urgente necessidade de apoio, de recursos, 
de ação do Governo naquela região. Estávamos preocupados com a 
possibilidade de que esse recurso fosse desviado, como tem ocorrido 
com os recursos do FUNDESE. O fato de termos aprovado essa 
emenda de nossa autoria, a qual obriga que o recurso seja alocado 
em conta específica, não podendo ser utilizado para nenhum outro fim 
senão o que a lei define, deixa-nos satisfeitos. Os colegas tiveram 
sensibilidade e entenderam o alcance que essa emenda tem. Por isso, 
ela foi aprovada. Agradeço a todos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
1 .453/2001, do Deputado Di mas Rodrigues, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Araçuaí o imóvel que especifica. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em 
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 1.453/2001 na 
forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.623/2001, do 
Deputado Durval Ângelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Bueno Brandão o imóvel que especifica. A Comissão de 
Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Declarações de Voto 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de agradecer 

aos Deputados a aprovação dessa matéria, deixando bem claro que 
ela é de interesse da comunidade local, pois nesse terreno serão 
construídos um centro cultural e a sede do Poder Legislativo de Bueno 
Brandão. Recebi esse pedido de Vereadores, do Vice-Prefeito, do PT, 
e também de setores da comunidade local. Não é só a questão da 
construção da sede do Poder Legislativo. Há uma necessidade 
enorme do centro cultural. Bueno Brandão é uma cidade histórica, 
uma cidade limítrofe ao Estado de São Paulo, uma cidade que tem 
uma grande tradição, que carece hoje desses dois equipamentos 
públicos. Então, fica o nosso agradecimento ao Plenário, aos colegas 
Deputados pela votação do projeto. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Também, como majoritário do 
Município de Bueno Brandão, gostaria de agradecer a iniciativa do 
ilustre Deputado Durval Ângelo, que trouxe para esta Casa um grande 
benefício para o Município de Bueno Brandão. Trata-se, efetivamente, 
de uma grande conquista para todos. A comunidade, desde já, sente-
se agradecida pela votação, em 1 o turno, desse importante projeto. 
Temos certeza, também, de que acompanharemos o 2° turno e, 
conseqüentemente, aguardaremos, por parte do Sr. Governador, a 
referida sanção. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
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1.972/2002, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Uberlândia o imóvel que especifica. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 22/99, do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, que institui o Programa Bolsa Familiar para a 
Educação. A Comissão de Educação opina por sua aprovação na 
forma do vencido em 1 o turno com a Emenda no 1 , que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
SUBEMENDA No 1 À EMENDA N" 1 AO PROJETO DE LEI N° 22/99 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5° - O apoio financeiro do Estado terá por referência o limite 

mínimo de R$ 90,00 (noventa reais) por família assistida que se 
enquadrar nos critérios estabelecidos nesta lei, obedecidas as 
disponibilidades orçamentárias. 

§ 1 o - O valor mencionado no "caput" do artigo entra em vigor em 1 o 
de janeiro de 2003. 

§ 2° - Quando se mostrar insuficiente para atender ao objetivo que 
se propõe, o valor estabelecido no "capuf deste artigo poderá ser 
revisto pelo Governador, se as condições financeiras do Estado o 
permitirem. 

Sala das Reuniões, de de 2002. 
Ivo José 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 22/99 
EMENDA N° 2 

Dê-se ao "caput" do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa 

Familiar para a Educação, corn o objetivo de garantir a permanência e 
o acesso à escola pública de crianças e adolescentes com idade de 
sete a quatorze anos completos, facultado a crianças de seis anos 
completos a quinze anos, que vivam em situação de risco e cujas 
famílias se encontrem em precária condição sóciofinanceira, nos 



termos desta lei.". 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Ivo José 

EMENDA N°3 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
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"Art. 4° - O Programa de que trata esta lei será desenvolvido pelo 
Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, responsável 
pela coordenação, implementação, acompanhamento e avaliação do 
Programa. 

§ 1 o - Será constituída Comissão Executiva encarregada da 
Supervisão do Programa, composta efetivamente por dois 
representantes dos seguintes órgãos: 

I - Secretaria de Estado da Educação; 
11 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Ação Social, da Criança e 

do Adolescente - SET ASCAD -; 
111 - Secretaria de Estado da Saúde; 
IV - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
V- Associação Mineira dos Municípios- AMAM. 
§ 2° - As ações municipais que integram o Programa serão 

desenvolvidas por meio de convênio firmado pelos órgãos 
competentes do Estado e da prefeitura interessada. 

§ 3° - A Comissão Executiva será assessorada pela equipe técnica 
do programa, lotada na Secretaria de Estado da Educação.". 

Sala das Reuniões, de de 2002. 
Ivo José 

EMENDA N°4 
Dê-se ao art. 6° a seguinte redação: 
"Art. 6° - Fará jus à bolsa de que trata esta lei a mãe ou, em sua 

falta, o pai ou o responsável legal que detenha a posse e a guarda do 
menor ou dos menores a serem beneficiados e que comprove o 
cumprimento das seguintes condições: 

I - tenha todos os filhos ou dependentes menores, em idade entre os 
sete e os quatorze anos, matriculados em escolas públicas, das redes 
estadual ou municipal, ou em cursos ou programas de educação 
especial, se portadores de necessidades especiais, com freqüência 
regular de 90% (noventa por cento) das aulas do periodo letivo 
corrente; 
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11 - resida no município por, pelo menos, três anos consecutivos 

quando pleitear o benefício; 
111 - tenha renda "per capita" familiar mensal de até meio salário 

mínimo. 
§ 1 o - Os benefícios do Programa serão concedidos a cada família 

pelo período de dois anos, prorrogável por mais um ano, ou enquanto 
as condições da família permanecerem desfavoráveis, mediante 
acompanhamento e avaliação da equipe técnica do programa, nos 
termos da regulamentação desta lei. 

§ 2° - Será excluída do Programa a família que, comprovadamente, 
não cumprir qualquer uma das condições estabelecidas nesta lei. 

§ 3° - Sujeita-se às penalidades cabíveis o responsável por 
recebimento ou por concessão ilícita do benefício, obrigando-se o 
transgressor ao ressarcimento integral da importância indevidamente 
recebida.". 

Sala das Reuniões, de de 2002. 
Ivo José 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao 
projeto uma subemenda à Emenda no 1, do Deputado Ivo José, que 
recebeu o no 1, e três emendas, do Deputado Ivo José, que 
receberam os nos 2, 3 e 4; e que, nos termos do § 4° do art. 189 do 
Regimento Interno, as emendas e a subemenda serão votadas 
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo 
emendas e subemenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Submenda 
no 1 à Emenda n° 1 . Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Subemenda 
n° 1 à Emenda n° 1 fica prejudicada a Emenda no 1. Em votação, a 
Emenda no 2. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda no 3. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda no 4. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 22/99, na forma 
do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 2 a 4 e com a 
Subemenda no 1 à Emenda no 1. À Comissão de Redação. 
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Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 451/99, do Deputado 

Edson Rezende, que dispõe sobre o controle de organismos 
geneticamente modificados no Estado de Minas Gerais. A Comissão 
de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta, ao vencido em 1 o turno. A Comissão 
de Política Agropecuária opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente, com 
as Emendas n°s 1 a 8, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
Substitutivo no 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, 
as Emendas n°s 1 a 8. Os Deputados que as aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, 
em 2° turno, o Projeto de Lei no 451/99 na forma do Substitutivo n° 1 
ao vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 8. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1 .442/2001, do 
Deputado Antônio Genaro, que dispõe sobre a proibição de avaliação 
do ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental do 
Estado. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N" 1 AO PROJETO DE LEI N° 1 .442/2001 

Dispõe sobre o ensino religioso confessional nas escolas da rede 
pública estaduaL 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O ensino religioso é parte integrante da formação básica do 

cidadão, constituindo disciplina obrigatória e de matrícula facultativa, 
nas escolas públicas da rede de ensino fundamental do Estado. 

§ 1 o - A disciplina de que trata o "caput" deste artigo estará 
disponível na forma confessional, desde que a denominação religiosa 
esteja representada no Conselho de Ensino Religioso do Estado de 
Minas Gerais- CONER-MG. 

§ 2° - No ato da matrícula, os pais ou responsáveis pelos alunos 
expressarão o desejo de que seus filhos ou tutelados freqüentem as 
aulas de ensino religioso. 

Art. 2° - O poder público estadual tomará as medidas necessárias à 



capacitação profissional docente, observados os parâmetros 
estabelecidos na legislação vigente. 
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Art. 3° - Para o estabelecimento do conteúdo programático do ensino 
religioso será ouvido o Conselho de Ensino Religioso do Estado de 
Minas Gerais - CONER-MG. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados de sua publicação. 

Art. 5° - Os recursos necessários para a execução desta lei correrão 
por conta de dotação orçamentária própria. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de março de 2002. 
Miguel Martini 
Justificação: A Constituição Federal estabelece em seu art. 21 O, § 

1°, que o ensino religioso constitui disciplina nos horários normais de 
aula. Tal determinação está reiterada em legislação federal. 

Apesar de tais determinações afirmarem que a matrícula em tal 
disciplina é de caráter facultativo, isso não exime o poder público de 
tomar as medidas necessárias que garantam aos alunos interessados 
a possibilidade de cursar a disciplina, posto ser direito do aluno, de um 
lado, e dever do Estado, do outro. 

Entendemos que o ensino religioso, desprovido de caráter 
privilegiador, é de fundamental importância para a formação do 
cidadão. 

Em todo o País há grandes esforços para a renovação do conceito 
de ensino religioso, da sua prática pedagógica, da definição de seus 
conteúdos, da natureza e da metodologia adequada ao universo 
escolar. 

Expostas as razões que nos orientam para a apresentação deste 
substitutivo, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares 
para sua aprovação. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto 
substitutivo do Deputado Miguel Martini, que recebeu o no 1; e que, 
nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, o substitutivo 
será votado independentemente de parecer. Em votação, o 
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
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encontram.(- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado João Leite- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita 
aos Deputados que ocupem os seus lugares. 

-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 11 Deputados . Não há quórum 

para votação, nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência 
torna sem efeito a votação do Substitutivo no 1. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando 

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

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 1a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS E DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e três de setembro 
de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Bilac Pinto, membro da Comissão de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, e Márcio Cunha, membro 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos termos 
do § 3° do art. 125 do Regimento Interno, o Presidente, Deputado 
Márcio Cunha, declara aberta a reunião e informa que não há ata a 
ser lida, por se tratar da primeira reunião conjunta destas Comissões. 
O Presidente informa que a reunião se destina a debater, com 
convidados, diversas questões referentes ao anel rodoviário de Belo 
Horizonte. A seguir, convida a compor a Mesa os convidados José 
Élcio Santos Monteze, Chefe do 6° Distrito Rodoviário Federal, 
representando o Diretor-Geral do DNER; Antônio Erdes Bortoletti, 
Diretor-Geral do DER-MG, e Beatriz de Morais Ribeiro, Diretora de 
Planejamento da SUDECAP. A seguir, é exibida uma fita de vídeo 
sobre o anel rodoviário de Belo Horizonte. O Presidente registra a 
presença dos Deputados Álvaro Antônio, Miguel Martini e Rogério 
Correia e passa a palavra aos convidados. Após, é aberta a fase de 
debates, na qual os convidados fazem perguntas aos membros da 
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Mesa, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Dilzon Melo - Jvair 

Nogueira- Jrani Barbosa. 
ATA DA 97" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas do dia nove de abril de dois mil e dois, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende, 
Agostinho Silveira, Aílton Vilela e Márcio Kangussu, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: o 
jornal "BHZ Sul" e convite da Universidade Federal de Viçosa 
convidando os membros desta Comissão para participarem de 
palestra sobre drogas do Prof. Elias Murad. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n°s 2.013, 2.027, 2.028, 
2.031, 2.038, 2.047, 2.051, 2.056, 2.066 e 2.068/2002 (Deputado 
Agostinho Silveira); 2.021, 2.029, 2.036, 2.037, 2.060, 2.063 e 
2.071/2002 (Deputado Ermano Batista); 2.026, 2.035, 2.042, 2.046, 
2.048, 2.050, 2.055 e 2.061/2002 (Deputado Márcio Kangussu); 2.019, 
2.020, 2.022, 2.030, 2.034, 2.041, 2.049, 2.054, 2.059 e 2.065/2002 
(Deputado Eduardo Hermeto); 2.032, 2.039, 2.045, 2.052, 2.057, 
2.064, 2.067, 2.069 e 2.070/2002 (Deputado Aílton Vilela); 2.023, 
2.033, 2.040, 2.044, 2.053, 2.058 e 2.062/2002 (Deputado Durval 
Ângelo). O Presidente avoca a si a relataria do Projeto de Lei no 
2.043/2002. Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, 
Deputado Ermano Batista, que conclui pela inconstitucionalidade, pela 
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ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.988/2002, 
no 1 o turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado 
Agostinho Silveira. Os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 2.003, 
2.004 e 2.005/2002, no 1 o turno, deixam de ser apreciados em virtude 
de solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores, 
Deputados Ermano Batista e Márcio Kangussu. Nesse momento, o 
Presidente suspende os trabalhos. Às 11 h1 Omin, são reabertos os 
trabalhos com a presença dos Deputados Geraldo Rezende, Aílton 
Vilela, Agostinho Silveira, Eduardo Hermeto e Ermano Batista. Após 
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, no 1 o turno, 
dos Projetos de Lei n°s 2.006/2002, com a Emenda n°1 (relator: 
Deputado Ermano Batista), e 2.013/2002 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira). Nesse momento, o Deputado Agostinho da Silveira retira-se 
do recinto. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, no 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 2.017/2002 (relator: Deputado Ermano Batista). São 
aprovados os requerimentos dos respectivos relatores que solicitam 
seja baixados em diligência à Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração os Projetos de Lei n°s 2.056 e 2.058/2002 (relator: 
Deputado Eduardo Hermeto); 2.057/2002 (relator: Deputado Aílton 
Vilela); e 2.059/2002 (relator: Deputado Eduardo Hermeto). Passa-se 
à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Nesse 
momento, o Presidente registra a presença do Deputado Agostinho 
Silveira. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único os 
Pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e 
pela legalidade dos Projetos de Lei n°s 1.887/2001, com a Emenda 
no1, 2.047, 2.051/2002 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 2.032 e 
2.052/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela); e 2.054/2002 (relator: 
Deputado Eduardo Hermeto). 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, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa - Márcio Kangussu -

Aílton Vilela - Agostinho Silveira - Antônio Carlos Andrada. 
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AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
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Às quinze horas do dia sete de maio de dois mil e dois, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio Avelar e 
Adelmo Carneiro Leão (substituindo este à Deputada Maria José 
Haueisen, por indicação da Liderança do PT), membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Agostinho Silveira, Carlos Pimenta e Ivo José. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado José Milton, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, 
em audiência pública, a situação das pescas amadora e profissional 
no Estado. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Agostinho 
Silveira em que solicita a realização de reunião para debater, em 
audiência pública, a situação da pesca profissional no Estado; Fábio 
Avelar em que solicita seja enviado ofício ao Diretor-Geral do IEF, 
para que promova reunião de instalação do Conselho Estadual da 
Pesca no âmbito da Comissão, conforme previsto na Lei no 14.181 de 
2002; e Carlos Pimenta em que solicita seja enviado ofício ao 
Governador do Estado pedindo seu empenho para que volte a vigorar 
a alínea C-83 do inciso 11 do art. 6° do Decreto no 38.744 de 1997, 
para que se considere válida a pesca profissional temporária no 
período que vai da data desse pedido de alteração até a 
regulamentação da Lei no 14.181, de 2002. A seguir, a Presidência 
registra a presença dos Srs. César Augusto Maximiano Estanislau, 
Diretor de Gestão da Pesca e de Monitoramento e Controle do IEF; 
William Bertozzi Dornas, Diretor de Náutica do Náutico Três Marias 
late Clube; do Capitão PM Arley Gomes de Lagos Ferreira; dos Srs. 
Waldir dos Reis, Presidente do Caiçara Clube de Pesca; Ronaldo 
Malard, Presidente da ONG Ponto Terra; e Raimundo Ferreira 
Marques, Presidente da Federação dos Pescadores do Estado de 
Minas Gerais, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Agostinho Silveira, autor 
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do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos 
convidados, para que façam sua exposição. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos convidados, dos Deputados e dos demais participantes, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
José Milton, Presidente- Márcio Cunha. 

ATA DA 4" 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 

DE CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NOS ESQUEMAS DE 
FACILITAÇÃO DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E 

SOLTURA EXTRALEGAL 
Às dez horas e quinze minutos do dia oito de maio de dois mil e 

dois, comparecem ao Fórum de Juiz de Fora os Deputados Luiz 
Tadeu Leite, Alberto Bejani e lrani Barbosa (substituindo este ao 
Deputado Luiz Menezes, por indicação da Liderança do Bloco 
Parlamentar Democrático Progressista), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Alberto Bejani, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Luiz 
Tadeu Leite que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Não 
havendo quem se oponha, o Presidente dá a ata por aprovada e 
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. José 
Armando Pinheiro da Silveira, Juiz da Vara de Execuções Criminais 
de Juiz de Fora, e Otônio Ribeiro Furtado, Promotor Público, bem 
como a proceder aos depoimentos de Fabricio Luiz Magalhães, 
sentenciado; João Otaviano Miranda Moreira e Ubirajara de Aquino 
Matos, policiais civis; Denilson Closato Alves, Luiz Alexandre Velloso 
Botelho e Eurico da Cunha Neto, Delegados de Policia e Cristino 
Domingos Ribeiro, Delegado Regional. A seguir, a Presidência 
convida a compor a mesa o Juiz de Direito José Armando Pinheiro da 
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Silveira e o Promotor Otônio Ribeiro Furtado que fazem sua 
exposição conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, prestam 
depoimentos Fabrício Luiz Magalhães, Denilson Closato Alves, João 
Otaviano Miranda Moreira, Luiz Alexandre Velloso Botelho e Eurico da 
Cunha Neto, que respondem aos questionamentos dos Deputados 
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Ficam 
dispensados de prestar depoimento Cristina Domingos Ribeiro e 
Ubirajara de Aquino Matos. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Ermano Batista, Presidente- Dilzon Melo- Luiz Tadeu Leite- Alberto 

Bejani. 
ATA DA 48" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às nove horas do dia nove de maio de dois mil e dois, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Sargento Rodrigues, Sebastião 
Navarro Vieira e Agostinho Silveira, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Cabo Morais. 
Havendo número regimental, o Deputado Sargento Rodrigues, no 
exercício da Presidência, declara aberta a reunião, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a debater o Projeto de Lei Complementar no 
41/2001, de autoria do Governador do Estado, que trata do Estatuto 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A Presidência 
destina esta parte da reunião a ouvir os seguintes convidados: Ten.-
Cel. Eduardo; Maj. Ney Castro; Cel. Saulo Neves Martins; Ten.-Cel. 
Márcio dos Santos Roque; Maj. Domingos Sávio de Mendonça; 
Subten. Luiz Gonzaga Ribeiro; Sras. lvanete Aparecida de Souza e 
Inês Xavier Macedo da Silva. O Deputado Sargento Rodrigues, como 
autor do requerimento que motivou o convite, passa a fazer as suas 
considerações IniCiais. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
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encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
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Cristiano Canêdo, Presidente - Durval Angêlo - Rêmolo Aloise 
Sargento Rodrigues. 

ATA DA 87• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas do dia nove de maio de dois mil e dois, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Antônio Carlos 
Andrada, Dilzon Melo e Eduardo Brandão, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Agostinho Silveira 
e Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Eduardo 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 apreciar a matéria constante na 
pauta. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os 
pareceres pela aprovação, no 2° turno, da Emenda no 2, apresentada 
em Plenário, ao Projeto de Lei no 157/99, e no 1° turno, do Projeto de 
Lei no 1 .862/2001 com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado Dilzon Melo). 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, 15 de maio de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - Luiz Fernando Faria 

Antônio Carlos Andrada - Rêmolo Aloise. 
ATA DA 1a• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS 

Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia quatorze de maio de 
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Fábio Avelar, 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 
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Deputada Elbe Brandão, dispensa a leitura da ata da reun1ao 
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 apreciar o relatório 
final dos trabalhos e que a Comissão tem prazo até esse dia para a 
apreciação do relatório final caso não haja prorrogação do seu prazo 
de funcionamento. Em seguida, a Presidência convoca reunião 
extraordinária para o mesmo dia, às 16 horas, no Plenarinho 111, 
destinada a apreciar o relatório final. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Elbe Brandão - Fábio Avelar -

Marco Régis. 

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

1.071/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em referência 

tem por objetivo dar a denominação de Deputado José Aldo dos 
Santos ao aeroporto situado no Município de Oliveira. 

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

Fundamentação 
A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do 

Estado está regulada pela Lei no 13.408, de 21/12/99. 
No que nos interessa, vale trazer à baila as normas estatuídas nos 

arts. 1° ao 3° dessa lei, segundo as quais a denominação dos 
referidos bens públicos será atribuída por lei; a escolha recairá em 
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias 
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade; e não 
poderá haver, em um mesmo município, mais de um estabelecimento, 
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instituição ou próprio público do Estado com igual denominação. 

Convém ressaltar que, em resposta a pedido de informação 
formulado pelo reiator da matéria, o Secretário de Estado de Governo 
e Assuntos Municipais informou que inexiste denominação oficial para 
o referido aeroporto. 

Estando a matéria de acordo com esta e com as demais normas 
legais, não há óbice à sua tramitação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.071/2000 na 
forrna apresentada. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Durval 

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

2.000/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Edson Rezende, por meio do Projeto de Lei n° 

2.000/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Mineira de Assistência à Criança e ao Adolescente- AMA-CRIA-, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 7/3/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
comprovados pela instituição. 

Além disso, constatamos que seu estatuto prevê que os membros 
da diretoria não são remunerados e, no caso da dissolução da 
entidade, seu patrimônio será destinado a entidades sem fins 
lucrativos. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.000/2002 na 
forma original. 
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Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Aílton Vilela, relator - Eduardo 

Hermeto - Durval Ângelo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.085/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 2.085/2002, de autoria do Deputado Geraldo 

Rezende, visa declarar de utilidade pública a Associação Companhia 
dos Santos Reis - Caravana de Belém, com sede no Município de 
Canápolis. 

Publicada em 6/4/2002, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a 
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado a partir do exame dos documentos que 

compõem os autos do processo, a entidade mencionada é pessoa 
jurídica, tem diretoria composta por pessoas idôneas e não 
remuneradas pelo exercício de suas funções e está em funcionamento 
há mais de dois anos. 

Verificamos, inclusive, no parágrafo único do art. 23 do estatuto da 
referida associação, que, no caso de ser ela dissolvida, os bens 
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, 
juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social, mostrando, dessa forma, o seu compromisso de 
servir desinteressadamente à coletividade. 

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei no 12.972, de 
27/7/98, não vislumbramos óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 2.085/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente e relator - Durval Ângelo - Eduardo 

Hermeto - Aírton Vilela. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.110/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

Por meio do Projeto de Lei no 2.110/2002, o Deputado Marcelo 
Gonçalves pretende seja declarada de utilidade pública a Instituição 
Lar Bom Pastor, com sede no Município de Pimenta. 

Publicada em 20/4/2002, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de 

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por 
pessoas idôneas e que nada recebem pelos cargos que ocupam. 

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de 
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública. 
Ademais, o art. 36 estabelece que, no caso de a entidade ser 
dissolvida, os bens remanescentes serão destinados a uma 
congênere, juridicamente constituída, razão pela qual não 
vislumbramos óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.110/2002 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Durval Ângelo, relator - Aílton Vilela 

- Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.111/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 2.111/2002, de autoria do Deputado Eduardo 

Brandão, visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente 
Caminhando com Jesus, com sede no Município de Betim. 

Publicada em 201412002, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a 
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado a partir do exame dos documentos que 

compõem os autos do processo, a entidade mencionada é pessoa 
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jurídica, tem diretoria composta por pessoas idôneas e não 
remuneradas pelo exercício de suas funções e está em funcionamento 
há mais de dois anos. 

Verificamos, também, que o art. 21 de seu estatuto estabelece que, 
no caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados 
a uma instituição congênere, juridicamente constituída, registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública, 
mostrando, dessa forma, o seu compromisso de servir 
desinteressadamente à coletividade. 

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei no 12.972, de 
27/7/98, n~o vislumbramos óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 2.111/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Aílton Vilela, relator - Durval Ângelo 

- Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.114/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por intermédio da Mensagem no 292/2002, o Governador do Estado 

fez remeter a esta Casa, para o devido exame e deliberação, o projeto 
de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Aracy 
Pedrelina de Lima Oliveira à Escola Estadual do Bairro das 
Bandeirinhas, no Município de Conceição do Mato Dentro. 

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

Fundamentação 
A matéria de que trata a proposição está regulada pela Lei no 

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

No que nos interessa, vale trazer à baila as normas estatuídas nos 
arts. 1 o e 3° dessa lei, segundo as quais a denominação dos referidos 
bens públicos será atribuída por lei e não poderá haver, em um 
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Convém esclarecer que, na justificação apresentada pelo autor do 
projeto de lei, está registrado que, "no Município de Conceição do 
Mato Dentro não existe estabelecimento, instituição ou próprio oficial 
do Estado com igual denominação", significando, pois, que a proposta 
sob comento está de acordo com a segunda exigência legal citada. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.114/2002 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Durval 

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

2.117/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Doutor Viana, por meio do Projeto de Lei no 2.117/2002, 

pretende seja declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de 
Paulo, com sede no Município de Carlos Chagas. 

Publicada em 25/4/2002, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames 

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

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação 
que compõe os autos do processo, constatamos que o mencionado 
Conselho atende a todas elas. Verificamos, inclusive, que o art. 24 do 
seu estatuto prevê a não-remuneração dos seus diretores, 
conselheiros e demais sócios, sendo-lhes vedado o recebimento de 
qualquer lucro, gratificação ou vantagens, e o art. 30 estabelece que, 
em caso de dissolução, o seu patrimônio será destinado a entidade 
congênere. 

Por outro lado, cumpre-nos apresentar emenda ao projeto, dando 
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nova redação ao art. 1°, a fim de retificar o nome da instituição e 
suprimir o endereço de sua sede, por se tratar de dado desnecessário 
ao texto da lei. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 2.117/2002 com a Emenda no 1, a 
seguir formalizada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de 

Paulo, com sede no Município de Carlos Chagas.". 
Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Durval Ângelo, relator - Eduardo 

Hermeto - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.987/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Eduardo Brandão 
e tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que 
especifica ao Município de Capetinga. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2002, vem a matéria a 
esta Comissão, para exame preliminar de seus aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, conforme preceitua o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Refere-se o projeto de lei sob comento à transferência de bem 

público do Estado para o município, constituído de propriedade com 
área de 2.000m2 e edificação, onde funciona a Escola Municipal de 
Educação Infantil Jardim Encantado. 

A autorização legislativa, controle sobre os atos do Poder Executivo 
exercido "a priori" por este parlamento, vem atender aos preceitos 
constitucionais e administrativos que versam sobre a matéria. 

Na espécie, citamos o art. 18 da Carta mineira, o art. 17 da Lei 
Federal no 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da 
administração pública e dá outras providências, além do art. 16 da Lei 
no 9.444, de 25/11/87, que dispõe sobre as licitações e os contratos 



531 
das administrações centralizada e autárquica do Estado e dá 
outras providências. 

Todas essas normas exigem como requisito para se conferir a 
autorização legislativa o atendimento ao interesse público. 

Como já foi especificado no inicio desta fundamentação, situa-se no 
imóvel escola do ensino fundamental mantida pelo município, que, 
para dar manutenção ao prédio lá existente, ou mesmo ampliá-lo ou 
reformá-lo, ou seja, para investir recursos próprios, deve ele pertencer 
ao seu patrimônio. A satisfação do interesse público se prende à 
questão do mérito, traduzida no esforço do Executivo local em 
oferecer educação aos munícipes. 

Outro aspecto a ser necessariamente observado por este 
parlamento para conceder a autorização legal diz respeito à não-
afetação do bem ao serviço público especial, pois, se estiver, ele 
passa a ser inalienável, característica esta integrante do regime 
jurídico a que está submetido. 

Acompanha o processo cópia do Of/SEGOV/n° 126/02, do 
Secretário de Estado de Governo e Assuntos Municipais, a que se 
anexa nota técnica expedida pela Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração, na qual consta parecer favorável à transferência de 
propriedade, por entender que ela dará cumprimento aos termos de 
municipalização. 

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais 
que disciplinam a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação 
nesta Casa. Entretanto, apresentamos-lhe modificação na forma de 
substitutivo, para atender à melhor técnica legislativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.987/2002 
na forma do Substitutivo n° 1 , a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capetinga o 

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

Capetinga o imóvel constituído de terreno com área de 2.000m2 (dois 
mil metros quadrados) e respectivas benfeitorias, situado na Rua São 
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Vicente, nesse município, matriculado sob o n° de ordem 17.647, a 
fls. 220 do livro 3-Q, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de São Sebastião do Paraíso. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil Jardim 
Encantado. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado, cessada a causa que justificou a doação. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Durval Ângelo, relator - Aílton Vilela 

- Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.089/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe 
torna obrigatória a adoção de medidas de segurança contra o furto e a 
troca de recém-nascidos em maternidades no Estado e dá outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 11/4/2002, o projeto foi 
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no 
tocante aos aspectos jurídicos e constitucionais pertinentes, com base 
na fundamentação seguinte. 

Fundamentação 
Nos termos do art. 1° da proposição, as maternidades públicas do 

Estado estão obrigadas a adotar medidas de segurança contra a 
subtração de recém-nascidos em suas dependências, por meio do uso 
de tarjas magnéticas perceptíveis a sensores com alarme, instalados 
em todas as saídas das maternidades públicas. 

A troca de bebês nas maternidades é também matéria tratada no art. 
2° do projeto, o qual estabelece que as maternidades públicas estão 
obrigadas a coletar, identificar e armazenar conjuntamente amostras 
de sangue da mãe e da criança, visando ao esclarecimento de 
eventuais trocas. 
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Além disso, tais amostras deverão ser preservadas por, no 

mínimo, 20 anos, em condições de climatização que possibilitem o 
exame de Ácido Desoxirribonucleico - DNA. 

Por último, o projeto estabelece que o poder público deverá observar 
o cumprimento das exigências citadas para fins de credenciamento de 
maternidades da rede privada junto ao Sistema Único de Saúde - SUS 
-, além de fixar o prazo de seis meses para a adoção das medidas 
nele previstas. 

A Constituição Federal estabelece, por meio do art. 24, inciso XV, 
que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre proteção à infância e à juventude. 

Por seu turno, a Constituição Estadual, no seu art. 61, inciso XVIII, 
determina que compete à Assembléia Legislativa dispor, com a 
sanção do Governador do Estado, sobre matéria de legislação 
concorrente, de que trata o art. 24 da Constituição da República. 

Ressalte-se que a legislação concorrente da União se limitará a 
estabelecer normas gerais e a legislação dos Estados terá o caráter 
suplementar. 

Assim, no âmbito da legislação federal, a Lei no 8.069, de 13/7/90, 
que contém o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece, no 
art. 5°, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais. No Título I, Dos Direitos 
Fundamentais, Capitulo 11, Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à 
Dignidade, o art. 17 estabelece que o direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, das idéias e crenças, dos espaços e objetos 
pessoais. Por conseguinte, o art. 18 estatui que é dever de todos zelar 
pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 

Não vislumbramos, portanto, óbice de natureza constitucional 
relativamente ao art. 1 o da proposição. 

Por outro lado, há que se corrigir a expressão '1urto", ali mencionada 
para identificar o ato de infração cometido contra os recém-nascidos, 
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pois a palavra furto, de acordo com o especificado pelo Código 
Penal Brasileiro, art. 155, caracteriza-se por subtrair, para si ou para 
outrem, coisa alheia móvel. Segundo os ensinamentos de Damásio de 
Jesus, "homem vivo não pode ser objeto de material de furto, uma vez 
que não se trata de coisa" ("Código Penal Anotado". 6a edição, Editora 
Saraiva, 1996, p. 469). 

Sendo assim, por meio da Emenda n° 1, apresentada na conclusão 
deste parecer, propomos a substituição da palavra "furto" por 
"subtração", expressão utilizada pelo Código Penal para caracterizar a 
retirada de menor do poder de quem o tem sob sua guarda. 

Com efeito, de acordo com o dicionário Houaiss da língua 
portuguesa, a palavra subtrair tem por definição o ato de "retirar às 
escondidas pessoa ou coisa que se encontre sob a guarda ou em 
poder de outrem, ou de seu lugar próprio". 

Por uma questão lingüística, a referida emenda também propõe a 
substituição da expressão "colocação" por "uso", no parágrafo único 
do art. 1°. 

Quanto à exigência do cumprimento das medidas ora propostas 
para o credenciamento de maternidades privadas junto ao SUS, por 
meio do art. 3°, agora sob o enfoque da saúde pública, matéria 
também concorrente, há que se observar a Lei no 8.080, de 19/9/90, 
que regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de 
saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente 
ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou 
privado. 

Nos termos do art. 1 o da referida lei, o conjunto de ações e serviços 
de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de 
Saúde (SUS), podendo a iniciativa privada participar desse sistema 
em caráter complementar. 

Dispõe o art. 7", inciso 111, que as ações e os serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 
observando-se, ainda, entre os princípios nele citados, a preservação 
da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 
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moral. 

Todavia, o art. 16 estabelece que compete à direção nacional do 
Sistema Único de Saúde elaborar normas para regular as relações 
entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à 
saúde, dispondo o art. 17 que cabe à direção estadual estabelecer 
normas, em caráter suplementar, para o controle e a avaliação das 
ações e dos serviços de saúde. 

Em razão do exposto, faz-se necessário substituir o caráter 
obrigatório estabelecido pela proposição por uma norma de estímulo à 
adoção das medidas propostas, o que faremos por meio da Emenda 
n° 2. 

Analisados os aspectos jurídicos e constitucionais relativos ao 
projeto, com as devidas adequações propostas ao final, por meio das 
Emendas n°s 1 e 2, verifica-se que a proposição não encontra óbice a 
sua tramitação. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 2.089/2002 com as Emendas n°S 1 e 2, 
a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
No art. 1 o e seu parágrafo único, substituam-se as expressões '1urto" 

e "a colocação", por, respectivamente, "subtração" e "o uso". 
EMENDA N° 2 

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - O poder público estabelecerá mecanismos de incentivo à 

participação do setor privado na implementação das medidas de 
segurança de que trata o art. 1 o desta lei." 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton 

Vilela - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.093/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Edson Rezende, 
pretende revogar o art. 5° da Lei n° 14.136, de 28/12/2001, e dá outras 
providências. 

Publicado em 11/4/2002, foi o projeto distribuído a esta Comissão, 
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nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos da sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O art. 5° da Lei no 14.136, que se pretende revogar por meio da 

proposição em análise, instituiu a taxa de renovação do licenciamento 
anual de veículo mediante alteração da Tabela D, a que se refere o 
art. 115 da Lei n° 6. 763, de 26/12/75, com as modificações 
introduzidas pelas Leis no 12.032, de 21/12/95, e 12.415, de 27/12/96. 

Segundo consta na fundamentação da proposição em análise, é 
injustificável a manutenção da taxa mencionada pelo fato de já existir 
o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 
anualmente recolhido pelo proprietário do bem. 

É importante salientar que o sistema tributário nacional é 
disciplinado pelas disposições constantes no art. 145 e seguintes da 
Constituição da República, cabendo à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos municípios a instituição de tributos, os quais não 
poderão ser exigidos ou aumentados sem lei que o estabeleça, o que 
se infere do art. 150, I, do texto constitucional. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a Constituição mineira fez inserir, 
na órbita de competência da Assembléia Legislativa, as matérias que 
dizem respeito ao sistema tributário estadual, arrecadação e 
distribuição de rendas, conforme consta no art. 61, 111, do referido 
diploma legal. 

Verifica-se, pois, a competência desta Casa para disciplinar o 
sistema tributário do Estado, instituindo ou revogando tributos, 
estabelecendo alíquotas, enfim, exercendo a prerrogativa tributária 
que lhe foi conferida, em estrita consonância com a Carta da 
República e com o Código Tributário Nacional. 

Deve-se frisar, por ser oportuno, que não há nenhuma restrição à 
aprovação da proposta relativamente aos parâmetros estabelecidos 
pela Lei Complementar n" 101, de 4/5/2000, mais conhecida como Lei 
de Responsabilidade Fiscal, uma vez que não estamos diante de 
exoneração tributária que demande estudos sobre o impacto 
orçamentário ou, mesmo, sobre a adoção de mecanismos de 
com'pensação para a possível perda de receita. Isso ocorre pelo fato 
de que a taxa de licenciamento do veículo não fez parte da previsão 
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orçamentária e foi instituída para cobrança a partir do ano de 2002. 

Por outro lado, inexiste vedação a que se instaure o processo 
legislativo por iniciativa parlamentar, já que a matéria não se encontra 
entre aquelas arroladas no art. 66 da Constituição mineira, razão que 
nos leva a opinar favoravelmente à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.093/2002. 
Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente e relator - Aílton Vilela - Durval Ângelo 

- Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.096/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei 
em epígrafe proíbe a utilização do Aeroporto da Pampulha, em Belo 
Horizonte, para vôos comerciais. 

Publicada em 13/4/2002, foi a matéria distribuída a esta Comissão 
para receber parecer quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise proíbe a utilização pelas companhias 

áreas, do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, com finalidade 
comercial e determina que elas deverão utilizar, tão-somente, o 
aeroporto Tancredo Neves, em Confins. 

A constitucionalidade do projeto esbarra em questões relativas ao 
modelo de repartição de competências entre os entes federados 
adotado pela Constituição da República. O constituinte de 1988 
acolheu o princípio da predominância do interesse, cabendo à União 
cabem aquelas matérias e questões em que predomina o interesse 
geral, aos Estados, as matérias de predominante interesse regional e 
aos municípios, os assuntos de interesse local. Segundo Alexandre de 
Moraes ("Direito Constitucional", 9a ed. São Paulo. Editora Atlas, 
2001 ), o legislador constituinte, adotando o referido princípio, 
estabeleceu quatro pontos básicos no regramento constitucional para 
a divisão de competências administrativas e legislativas: áreas de 
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atuação legislativa concorrentes, áreas comuns de atuação 
administrativas paralela, possibilidade de delegação e reserva de 
campos específicos de competências administrativa e legislativa. 
Nesse sentido, reserva à União aqueles poderes enumerados nos 
arts. 21 e 22 da Constituição da República, aos municípios, os 
enumerados no art. 30 e aos Estados os remanescentes, ou seja, os 
que não sejam privativos da União nem dos municípios. 

O art. 21, XII, "c", da Constituição da República determina que 
compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, a navegação aérea, aeroespacial e a infra-
estrutura aeroportuária. Os incisos I e X do art. 22, por sua vez, 
estabelecem ser de competência privativa da União legislar sobre 
direito aeronáutico e navegação aérea. 

Segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei Federal no 7.565, 
de 1986), os aeródromos públicos, como o Aeroporto da Pampulha, 
constituem universalidades, equiparadas a bens públicos federais, 
enquanto for mantida a sua destinação específica, embora não tenha 
a União a propriedade de todos os imóveis em que se situam. Verifica-
se, portanto, que somente a União pode explorar e regular a 
navegação aérea, sendo responsável, até mesmo pela infra-estrutura 
aeroportuária. 

Por outro lado, a localização dos aeroportos constitui assunto de 
interesse local, ou seja, a matéria diz respeito às normas e às 
condições para uso e ocupação do solo urbano. O Município de Belo 
Horizonte, na Lei Municipal n° 7.166, de 1996, considera a zona em 
que localiza o Aeroporto da Pampulha "Zona de Grandes 
Equipamentos- ZE -", ou seja, trata-se de região ocupada por grandes 
equipamentos de interesse municipal ou a eles destinada. Voltando ao 
Código Brasileiro de Aeronáutica, observe-se que o seu art. 43 
determina que as propriedades vizinhas dos aeródromos e das 
instalações de auxílio à navegação aérea estão sujeitas a restrições 
especiais especificadas pela autoridade aeronáutica. 

Vimos, então, que a matéria em exame se situa na esfera de 
competência de dois entes federados: a União, à qual compete 
privativamente regular a navegação aérea, e o município, responsável 
pelo estabelecimento de normas de uso e ocupação do solo urbano. O 
Estado, a que compete apenas as matérias remanescentes, está 
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Diante do exposto, 
inconstitucionalidade e 
2.096/2002. 
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Conclusão 
concluímos pela antijuridicidade, pela 

pela ilegalidade do Projeto de Lei no 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton 

Vilela - Durval Ângelo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.104/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto em 
epígrafe institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e 
Comércio de Móveis e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/4/2002, a ·proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo, 
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102 do 
Regimento Interno. 

Cabe-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos 
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei no 2.104/2002 cria, na Microrregião de Ubá, o Pólo 

de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio de Móveis, 
integrado pelos Municípios de Guidoval, Guiricema, Piraúba, Rio 
Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Tocantins, Ubá e Visconde do Rio 
Branco, sendo sede do mencionado pólo o Município de Ubá. 

Para estimular o desenvolvimento econômico e social da região, a 
proposição prevê para empresas que ali venham a se instalar ou para 
as que já se encontram em funcionamento e queiram expandir sua 
capacidade produtiva incentivos e benefícios fiscais, tais como 
execução pelo poder público de obras de infra-estrutura, elaboração 
de projetos, abertura de linhas de crédito com condições especiais, 
redução da carga tributária do ICMS para até 12% nas operações 
internas e concessão de período de carência de 2 anos para o 
recolhimento desse tributo. Estabelece, ainda, que tais benefícios 
somente serão concedidos mediante o cumprimento das exigências 
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do art. 14 da Lei Complementar Federal no 101, de 4/5/2000. 

A atuação estatal de forma regionalizada é prevista no art. 41 da 
Constituição do Estado, visando a integrar o planejamento, a 
organização e a execução de funções públicas de interesse comum 
em área de intensa urbanização, a proporcionar a assistência a 
municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica e a 
contribuir para a redução das desigualdades, mediante a execução 
articulada de planos, programas e projetos regionais e setoriais 
dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo 
complexo geoeconômico e social. 

Em relação à concessão de incentivo de natureza tributária, 
consubstanciada no ICMS, a redução da alíquota para 12% independe 
de autorização do CONFAZ, tendo em vista o disposto na Resolução 
no 22/89, c/c o art. 155, § 2°, IV e VI, da Constituição Federal. No 
entanto, essa medida só poderá ser adotada pelo poder público 
mediante a compensação da perda de receita, com a criação ou 
majoração de tributo, em face da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
condicionante expressamente prevista no projeto. 

Quanto aos demais benefícios, tais como a carência para o 
pagamento do ICMS e obras de infra-estrutura e serviços relacionados 
a desenvolvimento de projetos, estudos de solo etc., que têm 
repercussão financeira, entendemos que a análise dessas medidas 
incumbe à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, à 
qual cabe, regimentalmente, verificar se existem recursos suficientes 
na Lei Orçamentária em curso para fazer face a essas despesas. 

Relativamente à iniciativa parlamentar, a proposição encontra 
amparo no art. 65, "caput", da Constituição do Estado, tendo em vista 
que a matéria não está reservada a órgão ou Poder. 

Ressalte-se, por fim, que os Municípios de Astolfo Dutra, Guarani, 
Silveirânia, Senador Firmino e Mercês, integrantes também da 
Microrregião de Ubá, nos termos do Mapa de Mesorregiões e 
Microrregiões Administrativas - ano 2000 -, do Instituto de Geociências 
Aplicadas, não poderão ser beneficiados com as disposições contidas 
na proposição. Dessa forma, chamamos a atenção da Comissão de 
Turismo, Indústria e Comércio para que avalie a conveniência e 
oportunidade da inclusão desses municípios no âmbito de incidência 
da futura lei. 
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Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.104/2002. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Durval 

Ângelo - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.109/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
objetiva alterar a Lei n° 12.735, de 30/12/97, que dispõe sobre o 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores- IPVA- e dá 
outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/4/2002, foi a proposição 
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme 
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 

impõe ao poder público a obrigatoriedade de restituir de forma integral 
ou mesmo parcial o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores- IPVA- nos casos de perda temporária ou definitiva do 
bem na ocorrência dos fatos mencionados na proposição. 

Trata-se de tributo submetido à competência legiferante do ente 
federado, e, não estando tal matéria arrolada no campo da iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 66 da Constituição 
Estadual), está o parlamentar legitimado para deflagrar o processo 
legislativo. 

Assim sendo, por se tratar de regulamentação de tributo de 
competência do Estado, não encontramos óbice que possa 
interromper o curso do projeto em estudo nesta Casa. 

A devolução do numerário relativo ao IPVA quitado, quando o 
veículo deixou de circular, é razoável. Se o tributo é recolhido 
anualmente, no caso de o proprietário se ver privado da utilização do 
bem em razão de furto, roubo e demais hipóteses previstas no projeto, 
assiste-lhe razão em reivindicar a devolução total ou parcial do valor 
pago. Veja-se que, quando da aquisição de veículo novo, o 
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recolhimento do tributo leva em conta os meses vincendos, 
aplicando-se uma tabela proporcional (art. 2° da Lei n° 12.735, de 
30/12/97). 

Já os veículos sinistrados com perda total estão apenas isentos do 
pagamento do tributo (art. 3°, IX, da mesma lei) a partir da data da 
ocorrência do sinistro. Observa-se que não cuidou a referida norma de 
obrigar o Estado a devolver integral ou mesmo parcialmente o IPVA já 
recolhido nesses casos. 

Por outro lado, diante da dificuldade operacional de se fazer a 
restituição dos valores aos contribuintes, entendemos ser oportuno 
permitir que se aplique o instituto da compensação como forma de 
solucionar a questão. Tal medida consta de emenda apresentada na 
conclusão do nosso parecer, também utilizada para corrigir 
tecnicamente a redação do projeto. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.109/2002 com 
a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Acrescentem-se ao art. 3° da Lei no 12.735, de 30 de 

dezembro de 1997, os seguintes parágrafos: 
"Art. 3°- ...................................................... . 
§ 3°- No caso de veículos roubados, veículos sinistrados com perda 

total, veículos furtados ou extorquidos, sem registro de recuperação, o 
valor pago será restituído na razão de um doze avos por mês, 
contados desde a ocorrência do fato. 

§ 4° - Quando se tratar de veículo roubado, furtado ou extorquido 
com registro de recuperação, será restituído o imposto na razão de 
um doze avos por mês, contados entre a ocorrência do fato e a data 
de sua devolução pelo órgão competente. 

§ 5° - Para os efeitos do disposto nos §§ 3° e 4°, serão computados 
como um mês completo os períodos superiores a quinze dias. 

§ 6° - Os valores a serem restituídos poderão ser compensados 
quando do recolhimento do tributo no ano seguinte, conforme dispuser 
o regulamento.".". 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. 
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Agostinho Silveira, Presidente e relator - Aílton Vilela - Eduardo 

Hermeto - Durval Ângelo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.682/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.682/2001, de autoria do Deputado lvair 
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais, 
Professores e Alunos da Escola Estadual Tenente -Coronel Jorge 
Maia - APPA - Jorge Maia, com sede no Município de Baependi, 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° 1.682/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Professores, Pais e 

Alunos da Escola Estadual Nossa Senhora de Montserrat -APPA-
Montserrat -, com sede no Município de Baependi. 

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

Professores, Pais e Alunos da Escola Estadual Nossa Senhora de 
Montserrat - APPA-Montserrat -, com sede no Município de 
Baependi. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 

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

1.973/2002 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.973/2002, de autoria do Governador do 
Estado, que dá nova denominação ao Conservatório Estadual de 
Música de Araguari, foi aprovado em turno único, na forma original. 
. Vem agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a 

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
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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 .973/2002 
Dá nova denominação ao Conservatório Estadual de Música de 

Araguari. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Passa a denominar-se Conservatório Estadual de Música e 

Centro lnterescolar de Artes Raul Belém o Conservatório Estadual de 
Música de Araguari. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio 

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

1.994/2002 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1 .994/2002, de autoria do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, qi.Je declara de utilidade pública a Memória Gráfica -
Typographia Escola de Gravura, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1 .994/2002 
Declara de utilidade pública a entidade Memória Gráfica -

Typographia Escola de Gravura, 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 entidade Memória 

Gráfica - Typographia Escola de Gravura, 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. 
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Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio 

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

2.011/2002 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.011/2002, de autoria do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Fundação 
Comunitária Educacional de Cataguases, com sede no Município de 
Cataguases, foi aprovado em turno único, na forrna original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.011/2002 
Declara de utilidade pública a Fundação Comunitária Educacional de 

Cataguases, com sede no Município de Cataguases. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a Fundação Comunitária 

Educacional de Cataguases, com sede no Município de Cataguases. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões,-24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio 

Genaro. 

COMUNICAÇÕPES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 14/5/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. José 
Calazans de Souza, ocorrido em 12/5/2002, em Mariana. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Ataíde Ramos Nobre, ocorrido em 8/5/2002, em Pirapora. (- Ciente. 
Oficie-se.) 




