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Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila)- Às 14h15min, a lista 

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

1• Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Bené Guedes, 2°- Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Fábio Avelar, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da República, 

encaminhando cópia de despacho do Sr. Carlos Mário da Silva 
Velloso, Ministro do Supremo Tribunal Federal, por meio do qual 
requer informações a respeito da vigência dos atos normativos 
impugnados na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 322-4/MG. 

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, acusando o 
recebimento do Requerimento no 2.925/2001, da Comissão do 
Trabalho. 

Do Sr. Saraiva Felipe, Deputado Federal, encaminhando, em 
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atenção ao Requerimento no 2.845/2001, da Comissão de 
Transporte, cópia do Programa Nossa Estrada. 

Do Sr. Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
acusando o recebimento do Requerimento n° 3.032/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos, juntamente com as notas 
taquigráficas de reunião da mesma Comissão. 

Do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, encaminhando o relatório de atividades dessa Corte relativo 
ao quarto trimestre de 2001. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 2.115/2001, da Comissão 
de Fiscalização Financeira. (- Anexe-se ao Requerimento no 
2.115/2001.) 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança 
Pública, prestando informações relativas ao Requerimento no 
3.013/2001, do Deputado lrani Barbosa. 

Do Sr. Marco Antonio Marques de Oliveira, Secretário de 
Transportes e Obras Públicas (2), prestando informações relativas aos 
Requerimentos n°s 2.832/2001, do Deputado Arlen Santiago, e 
2.843/2001, da Comissão de Transporte. 

Do Sr. Antônio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG (2), 
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.843 e 
2.918/2001, da Comissão de Transporte. 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da CEMIG, em 
atenção ao Requerimento no 2.804/2001, do Deputado Ambrósio 
Pinto, prestando informações referentes à aprovação de projetos 
elétricos de engenheiros civis. 

Do Padre Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conselho Estadual 
de Educação, em atenção ao Ofício no 192/2002/SGM, encaminhando 
documentos e prestando informações referentes à autorização de 
funcionamento do Curso Normal Superior gratuito em Barbacena. (-À 
Comissão de Educação.) 

Do Sr. Murilo Badaró, Presidente do BDMG (2), em atenção ao 
Requerimento no 2.856/2001, da Comissão de Fiscalização 
Financeira, informando que o assunto objeto desse requerimento foi 
encaminhado ao Diretor da Área de Operações I da referida 
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instituição, para exame, e, em atenção ao Requerimento no 
2.895/2001, do Deputado Miguel Martini, informando que o assunto 
objeto desse requerimento foi encaminhado à Gerente do 
Departamento de Fundos de Desenvolvimento da referida instituição, 
para exame. 

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

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de Despesas de 
Secretaria do Ministério da Agricultura, comunicando a liberação de 
recursos do convênio com a Prefeitura Municipal de Patos de Minas.(-
À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Geraldo Valadares Roquete, Chefe de Gabinete do DER-MG, 
encaminhando informações relativas ao Requerimento no 2.786/2001, 
do Deputado Arlen Santiago. (- Anexe-se ao Requerimento n° 
2.786/2001.) 

Do Sr. Manoel Ribeiro, da Assembléia Legislativa do Estado do 
Maranhão, solicitando informações sobre o Censo 2000 em Minas 
Gerais. 

Do Sr. Marcos Túlio de Melo, Presidente do CREA-MG, indicando 
profissionais daquela Instituição para integrar a Comissão Especial 
dos Projetos de Prevenção de Incêndio. (- À Comissão Especial dos 
Projetos de Prevenção de Incêndio.) 

Da Sra. Maria Cecilia Diniz Nogueira, Assessora do Programa 
Sempre UFMG (Ex-Alunos), cumprimentando a Casa pela 
homenagem Ano Carlos Drummond de Andrade. 

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do 
Estado (3), informando, em atenção ao Requerimento no 2.558/2001, 
do Deputado Geraldo Rezende, que o DER-MG programou serviços 
de recuperação na Rodovia MGT-154, no trecho ltuiutaba-
Capinópolis-Cachoeira Dourada, para os quais estão sendo 
negociados recursos; em atenção ao Requerimento no 2.601/2001, do 
Deputado Bené Guedes, que não é possível a integração de 
servidores lotados na Secretaria da Fazenda no Quadro de Atividade 
Fazendária, em virtude de dispositivo constitucional que exige, para 
tanto, a aprovação em concurso público; e, em atenção ao 
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Requerimento no 2.733/2001, do Deputado Bené Guedes, que já 
existe convênio entre o Estado e a Prefeitura Municipal de São João 
Nepomuceno para transferência de recursos destinados à 
pavimentação da Rodovia MG-126, no trecho São João Nepomuceno 
-Entroncamento da MG-353 (Rio Novo). 

Do Sr. Geraldo Martins Teixeira, denunciando crime ambiental que 
estaria prestes a ser cometido em Juiz de Fora, qual seja a poluição 
da Represa de São Pedro, que abastece vários bairros dessa cidade. 
(-À Comissão de Meio Ambiente.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 85/2002 
Dá nova redação ao inciso 111 do art. 25 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O inciso 111 do art. 25 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

111 - a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas;". 

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

Sala das Reuniões, 12 março de 2002. 
Sebastião Navarro Vieira - Sebastião Costa - Amilcar Martins -

Djalma Diniz - lvair Nogueira - Bené Guedes - Márcio Kangussu - José 
Milton - João Pinto Ribeiro - Arlen Santiago - Paulo Pettersen -
Geraldo Rezende - Dinis Pinheiro - Luiz Menezes - Olinto Godinho -
Chico Rafael - Fábio Avelar - Sargento Rodrigues - Marcelo 
Gonçalves - Paulo Piau - Marco Régis - Kemil Kumaira - Jorge 
Eduardo de Oliveira - Carlos Pimenta - Wanderley Ávila - Mauro Lobo. 

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição objetiva 
adequar o tex1o constitucional de Minas Gerais à Constituição da 
República Federativa do Brasil, alterada nos termos da Emenda à 
Constituição no 34/2001. 
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Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, 

nos termos do art. 201 do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI N° 2.019/2002 

Declara de utilidade pública a Comunidade Espírita Joanna de 
Ângelis- CEJA -, corn sede no Município de lpatinga. 

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

Joanna de Ângelis- CEJA -, com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2° - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições ern contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de março de 2002. 
Ivo José 
Justificação: A Comunidade Espírita Joanna de Ângelis - CEJA - é 

uma entidade civil e religiosa sem fins lucrativos que tem como 
objetivos estudar, praticar e divulgar a doutrina espírita, codificada por 
Allan Kardec, em seu tríplice aspecto: filosófico, científico e religioso. 

Diante do exposto, julgamos mais que procedente que esta Casa 
acolha a justa reivindicação da Comunidade Espírita Joanna de 
Ângelis. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.020/2002 
Acrescenta dispositivo à Lei no 10.961, de 14 de dezembro de 1992, 

que dispõe sobre as normas de elaboração do Quadro Geral e dos 
Quadros Especiais, estabelece as diretrizes para a instituição dos 
Planos de Carreira do Pessoal Civil do Poder Executivo e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 15 da Lei n° 10.961, de 14 de dezembro de 1992, fica 

acrescido do§ 4°, com a seguinte redação: 
§ 4° - Dada a especificidade da situação dos ex-funcionários da 

extinta MinasCaixa, o seu enquadramento se fará da seguinte forma, 
levando-se em conta a opção do servidor: 

conforme o estabelecido no "caput" desse artigo e seus parágrafos; 
ou de acordo com o nível do cargo alcançado na autarquia até 15 de 

março de 1991, data de sua liquidação extrajudicial. 
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Justificação: Os servidores da extinta MinasCaixa, no exercício de 
suas funções, foram submetidos à avaliação de desempenho na 
autarquia e promovidos de acordo com os seus próprios méritos. 

A absorção desses servidores pela administração pública direta, 
conforme os preceitos da Lei no 10.470/97, não acarretaria redução da 
remuneração recebida pelo servidor em 15/4/91, inclusive nas 
situações decorrentes do exercício de cargos de confiança ou de 
funções gratificadas, § 2° do art. 1°. 

No entanto, concluído o termo de acordo entre os funcionários da 
extinta autarquia e o poder público, ainda que restabelecida a 
vantagem pessoal de que trata o § 3° do art. 1 o da supracitada lei, 
muitos servidores foram prejudicados. 

Na vigência da autarquia, os servidores que ocupavam cargos de 
chefia e não possuíam graduação em nível superior exerciam aquelas 
funções com a competência e a responsabilidade inerentes ao cargo. 

Entretanto, a valorização desse servidor se fez quase que 
exclusivamente de acordo com o critério da escolaridade. 

A prevalecer a atual situação, com ênfase na escolaridade, 
consubstancia-se o tratamento preconceituoso e discriminatório com 
os servidores que não tiveram acesso a melhores oportunidades na 
escola, ao longo de sua carreira na extinta MinasCaixa. 

Por outro lado, a escolaridade não fora estabelecida pela Autarquia, 
como critério de admissão e de acesso a melhores níveis na carreira. 

Atualmente, muitos deles, já em final de carreira, não se sentem 
motivados nem mesmo reúnem as condições físicas necessárias para 
retornar aos bancos da escola com o objetivo de atender as 
exigências da lei. 

Para que se faça justiça aos servidores, estamos propondo que esta 
emenda seja aprovada, pois, no exercício de suas funções, eles 
chegaram a superar suas qualificações, dedicando o melhor de si para 
o engrandecimento da Instituição. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.021/2002 
Dispõe sobre a instalação de aparelhos eliminadores de ar nos 

hidrômetros e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o • Os prestadores de serviço de fornecimento de água ficam 

obrigados a instalar, gratuitamente, aparelhos eliminadores de ar para 
cada hidrômetro, no endereço do consumidor. 

Art. 2° · Fica estabelecido o prazo de doze meses a partir da 
publicação desta lei, para o cumprimento do disposto no artigo 
anterior. 

Art. 3° · Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de março de 2002. 
João Paulo 
Justificação: O consumidor, além de pagar pela água que chega à 

sua residência, paga também pelo ar presente nas tubulações da rede 
de distribuição, o que provoca uma elevação de até 35% na sua conta 
mensal. 

A solução para esse problema já foi descoberta. Trata-se de um 
aparelho que elimina 100% do ar da tubulação e é instalado antes do 
hidrômetro, permitindo que somente a água consumida seja 
registrada. 

O eliminador de ar se encontra disponível no mercado e já foi 
aprovado pelo INMETRO, o que comprova a eficiência e a 
credibilidade desse invento. Informações adicionais sobre o eliminador 
de ar podem ser coletadas no "site" www.diar.com.br. 

· 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. 

REQUERIMENTOS 
N° 3.196/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Município 
de Cristália pela passagem do 39° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N° 3.197/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Município 
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de Divinolândia de Minas pela passagem do 39° aniversário de sua 
emancipação político-administrativa. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N" 3.198/2002, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Sérgio Gustavo Coutinho 
Grossi, de Barbacena, pelos serviços prestados a sua cidade na área 
ambiental.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 3.199/2002, do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando sejam 
formulados apelos ao Governador do Estado, ao Secretário da Saúde 
e ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas à constituição de 
forças-tarefas para combater a dengue, por meio de higienização de 
prédios e monumentos públicos.(- À Comissão de Saúde.) 

N° 3.200/2002, do Deputado Marco Régis, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Igreja Presbiteriana 
de Alto de Jequitibá pelos 100 anos de sua fundação.(- À Comissão 
de Educação.) 

N° 3.201/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que se 
faça a revisão da transferência do Promotor de Perdizes para a 
Comarca de Araxá. 

N° 3.202/2002, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que 
examine o documento que menciona, encaminhado pelo Fórum 
Permanente Pró-UEMG-Campus de Passos. 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja realizado 
ciclo de debates sobre a legalização do jogo em Minas Gerais e no 
Brasil.(- À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Marcelo Gonçalves, Agostinho Silveira, Cabo Morais, Olinto Godinho e 
outros, Maria José Haueisen (2), Eduardo Brandão e outros (3) e 
Antônio Genaro, da CPI das Carvoarias e da Comissão de Transporte. 

Proposição não Recebida 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI 

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço Auxiliar Voluntário na 
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 
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Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica autorizado ao Poder Executivo instituir na Polícia Militar 

e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas, nos termos da 
Lei Federal no 1 0.029, de 20 de outubro de 2000, o Serviço Auxiliar 
Voluntário, obedecidas as condições previstas nesta lei. 

Parágrafo único -O voluntário que ingressar no serviço de que trata 
esta lei será denominado Soldado PM ou BM Temporário e estará 
sujeito, no que couber, às normas aplicáveis aos militares da ativa. 

Art. 2° - O Serviço Auxiliar Voluntário, de natureza profissionalizante, 
tem por finalidade a execução de atividades administrativas, de saúde 
e de defesa civil. 

Parágrafo único - No exercício das atividades a que se refere o 
"caput" deste artigo, ficam vedados, sob qualquer hipótese, nas vias 
públicas, o porte ou o uso de arma de fogo e o exercício do poder de 
polícia. 

Art. 3° - O recrutamento para o Serviço Auxiliar Voluntário deverá ser 
precedido de autorização expressa do Governador do Estado, 
mediante proposta fundamentada dos Comandantes Gerais da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, 
observado o limite de um Soldado PM ou BM Temporário para cada 
cinco integrantes do efetivo total fixado em lei. 

Art. 4° - O ingresso no Serviço Auxiliar Voluntário dar-se-á mediante 
aprovação em prova de seleção, além do preenchimento dos 
seguintes requisitos: 

I - se homem, ser maior de dezoito anos e menor de vinte e três 
anos, que excederem às necessidades de incorporação das Forças 
Armadas; 

11 - se mulher, estar na mesma faixa etária a que se refere o inciso 
anterior; 

111 -estar em dia com as obrigações eleitorais; 
IV - ter concluído o ensino fundamental; 
V - ter boa saúde, comprovada mediante apresentação de atestado 

médico de saúde expedido por órgão de saúde pública ou através de 
realização de exames médico e odontológico nas instituições militares, 
a critério destas; 

VI - ter aptidão física, comprovada por testes realizados nas 
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instituições militares; 

VIl - não ter antecedentes criminais, situação comprovada mediante 
a apresentação de certidões expedidas pelos órgãos policiais e 
judiciários estaduais e federais; 

VIII - estar classificado dentro do número de vagas oferecidas no 
edital da respectiva seleção. 

Art. 5° - O prazo de prestação do Serviço Auxiliar Voluntário será de 
um ano, prorrogável por igual período, desde que haja manifestação 
expressa do Soldado PM ou BM Temporário e o interesse da Polícia 
Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. 

§ 1 o - O pedido de prorrogação deverá ser protocolado na 
organização militar em que estiver em exercício o Soldado PM ou BM 
Temporário, sessenta dias antes da data de encerramento do período 
de prestação do serviço. 

§ 2° - Findo o prazo previsto no "caput" deste artigo, não havendo 
manifestação expressa do Soldado PM ou BM Temporário, não 
havendo interesse da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar 
ou já não sendo possível a prorrogação, será ele desligado de ofício. 

Art. 6°- O desligamento do Soldado PM ou BM Temporário ocorrerá 
nas seguintes hipóteses: 

I - ao final do período de prestação do serviço, nos termos do art. 5° 
desta lei; 

11 - a qualquer tempo, mediante requerimento do Soldado PM ou BM 
Temporário; 

111 - quando o Soldado PM ou BM Temporário apresentar conduta 
incompatível com os serviços prestados; 

IV - em razão da natureza do serviço prestado. 
Art. 7°- São direitos do Soldado PM ou BM Temporário: 
I - freqüência a curso específico de treinamento, a ser ministrado 

pelas organizações militares, cuja duração não excederá sessenta 
dias; 

11 - auxílio mensal equivalente a dois salários mínimos; 
111 -alimentação na forma da legislação em vigor; 
IV - uso de uniforme, exclusivamente em serviço; 
V - contar, como título, em concurso público para Soldado PM ou 

BM de 2" Classe, um ponto para cada ano de serviço prestado; 
VI - assistências médica, hospitalar e odontológica, prestadas pelas 
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instituições militares. 

Art. 8° - O Soldado PM ou BM Temporário estará sujeito à jornada 
semanal de quarenta horas de trabalho. 

Art. 9° - Será contratado, para todos os integrantes do Serviço 
Auxiliar Voluntário, seguro de acidentes pessoais destinado a cobrir os 
riscos no exercício das respectivas atividades. 

Art. 1 O - A prestação do Serviço Auxiliar Voluntário não gera vínculo 
empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou 
afim. 

Parágrafo único - Fica vedada a criação de cargos em decorrência 
da instituição do Serviço Auxiliar Voluntário. 

Art. 11 - Os municípios poderão responsabilizar-se pelos custos dos 
Soldados PM ou BM Temporários em exercício nas unidades militares 
com sede nos respectivos territórios, incumbindo à Polícia Militar e ao 
Corpo de Bombeiros Militar, mediante planejamento estratégico, 
observadas as prioridades administrativas e a disponibilidade de 
recursos, empregar os policiais e bombeiros militares por eles 
substituídos nas atividades operacionais locais, na forma a ser 
definida em convênio. 

Art. 12 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta das dotações consignadas no orçamento da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de março de 2002. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: A proposição que ora apresento para apreciação desta 

Casa objetiva somar esforços para aumentar o contigente de pessoal 
na área operacional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 

A crescente onda de insegurança em que vivemos exige 
necessariamente maior presença de policiais no trabalho operacional 
ostensivo, para tanto a formação profissional é imprescindível na 
execução da tarefa; porém, entre as diversas atribuições das 
corporações militares, não se exige toda a formação profissional de 
um soldado, ou seja, técnico de segurança pública, especialmente nas 
áreas da administração e de serviços auxiliares de saúde e defesa 
civil. 
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Com amparo na Lei Federal no 10.029, de 20/10/2000, que 

estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços 
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil, é 
que se estabelecem os critérios e as condições contidas neste proj~to. 

O projeto apresenta dois aspectos sociais de maior clamor da 
sociedade no momento, o da segurança pública e o do emprego, que 
na proposta contemplam os jovens entre 18 e 23 anos para 
desempenho de funções hoje praticadas por policiais, as quais ao 
mesmo tempo propiciamm-lhes experiência para novas áreas de 
trabalho. É assunto de inegável interesse público. 

A prestação de serviços voluntários já não é novidade nos países 
mais desenvolvidos, como a França e a Itália, e, por certo, o aumento 
do contigente de policiais e bombeiros em atividade nas ruas trará 
benefícios para a sociedade. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Transporte e de Saúde e dos Deputados Wanderley Ávila e Paulo 
Pettersen. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, imprensa presente, senhores que visitam a nossa 
Assembléia Legislativa, servidores do Estado e público presente, a 
razão de ocupar a tribuna desta Casa deve-se ao fato de ter recebido 
hoje em meu gabinete diversos servidores, não apenas de Belo 
Horizonte, como também de diversas cidades do interior de Minas. 
Refiro-me aos servidores da Previdência do Estado, que levaram a 
este Deputado e, quero crer, aos meus colegas desta Casa as suas 
preocupações com relação ao projeto de lei que tramita na 
Assembléia Legislativa. 

Tivemos a oportunidade de aqui dizer que devemos ter um carinho 
especial com esses servidores. 

A Previdência tem sofrido, ao longo dos anos, por parte do 
Executivo, um certo desrespeito, uma certa falta de consideração com 
os seus profissionais. As razões são as mais diversas, e não cabe 

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



495 
aqui nos aprofundarmos nisso. Temos é de olhar para a frente, 
buscar alternativas, formas de encaminhamento, com 
responsabilidade, com dignidade e, acima de tudo, com respeito ao 
ser humano e ao servidor. É assim que vejo a luta desses servidores. 

O projeto está na Casa, tramitando nas comissões. Tenho sentido, 
por parte dos Srs. Deputados, muita vontade e sensibilidade para 
aprovar o projeto, mas é evidente que um projeto como esse, que 
mexe numa estrutura importante para os servidores, terá emendas, 
inúmeras manifestações e sugestões de aprimoramento. Algumas 
questões que, sem dúvida, teremos dificuldade em acertar, mas o que 
é de fundamental importância, Sr. Presidente, é que a Assembléia de 
Minas dê a resposta que os servidores precisam, querem e merecem. 
E que essa resposta venha no menor espaço de tempo possível, para 
que essas pessoas possam retornar aos seus lares, aos seus 
trabalhos, e possam, portanto, continuar a servir ao Estado de Minas 
Gerais. 

Sr. Presidente, digo isso sem demagogia, sem o sentimento e a 
vontade do aplauso fácil, até mesmo porque sou parlamentar há 20 
anos- fui Vereador por Belo Horizonte durante 16 anos e estou no 4° 
ano como Deputado Estadual - e é evidente que já votei matérias que 
não agradaram aos servidores. Essas minhas palavras são honestas, 
sinceras, e é assim que vou agir para ajudar nesse projeto. 

Sr. Presidente, outro assunto que me traz a esta tribuna pode 
parecer que não diz respeito a todos os Srs. Deputados, pode parecer 
que não diz respeito a toda a população de Minas e que diga respeito, 
apenas, ao partido a que pertenço, o meu PMDB, partido único na 
minha vida, que ajudei quando, no início da década de 80, fazíamos a 
fusão do Partido Popular - o PP - com o MDB para fundá-lo. Naquela 
época, tínhamos muitos sonhos. Sonhos de retornar às eleições 
diretas, por exemplo, para a Presidência da República, de retornar às 
eleições diretas nas Capitais, o que fizemos em 1986 e 1989. 
Também muitos sonhos, infelizmente, ainda não realizados. 

O Brasil, especialmente nas últimas décadas, tem se mostrado ativo, 
soberbo, um País que quer mudanças e que tem trabalhado por isso, 
mas no decorrer desse tempo, nessa caminhada, poucos são os 
heróis e, infelizmente, muitos os vilões. Recentemente, um Deputado 
fazia-me um aparte e me questionava se o assunto sobre uma 
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situação do meu partido que eu trazia a esta Casa não dizia 
respeito apenas ao meu partido, se não era apenas uma questão 
interna do PMDB. Infelizmente, estava no final do meu 
pronunciamento e não pude responder. O meu partido, que é grande, 
se fez nas lutas democráticas e foi, num determinado momento da 
nossa história, o grande depositário das esperanças do povo 
brasileiro. 

Esse PMDB glorioso teve, na sua história, registro de pessoas como 
Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, mas, infelizmente, tem um 
Jader Barbalho, um Michel Temer, um Geddel, que não dignificam 
este País, o homem público e tão menos um partido dessa estirpe. 

Muito pior do que isso é ver, de forma acintosa, vergonhosa para 
todos os brasileiros, o Presidente da República fazendo de tudo para 
interferir junto ao nosso partido, negando-lhe o que é mais sagrado 
para sua sobrevivência, ou seja, disputar as eleições diretas. E digo 
isso com toda a certeza e a credibilidade de alguém que defendeu as 
eleições diretas do nosso partido. Defendi, por exemplo, nas últimas 
eleições municipais de Belo Horizonte, mesmo tendo o Vice-Prefeito 
de Célio de Castro, as eleições diretas. Num primeiro momento, fui 
acusado de estar fazendo isso porque gostaria de ser candidato a 
Prefeito, mas, num segundo momento, fizemos o que era correto, ao 
lançar a Deputada Federal Maria Elvira para disputar as eleições. 
Portanto, a disputa sagrada, viva, que renova as forças de um partido, 
sem dúvida alguma, são as eleições diretas em todos os níveis. E o 
que faz o Presidente da República? Sabe muito bem que se o PMDB 
tiver candidato próprio, e, dentro das hastes do nosso partido, este 
seria o Governador Itamar Franco, terá muita força. Sabe muito bem 
do que é capaz o Governador Itamar Franco. Portanto, não temos 
dúvida da interferência do Presidente da República, razão que levou 
companheiro nosso que estava lá na sexta-feira passada a abordar 
outro companheiro de Minas, que lhe revelou que o Governo Federal 
tinha lhe concedido benesses, por isso estava ali para votar a favor 
não do PMDB, do Sr. Michel Temer, do Sr. Geddel, mas de um projeto 
espúrio do Sr. Presidente da República. Não há dúvida sobre esse 
assunto. E é dentro desse enfoque que gostaria de dizer que nós, do 
PMDB de Minas, de valorosos e combativos companheiros, ao longo 
dos anos, temos nos colocado diante de um programa partidário que 
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privilegia as políticas sociais. Nós, do PMDB de Minas, 
realizaremos o que programamos para esse final de semana, ou seja, 
um grande encontro, no sábado à noite e no domingo, na Assembléia, 
palco de tantos encontros nossos. Aqui estaremos para realizar as 
nossas prévias, mostrando ao restante do País e a Minas a união 
desse partido, que continua sonhando com aquilo a que nos 
propusemos há bastante tempo, ou seja, um país mais livre, mais 
democrático, que seja capaz de olhar para seus cidadãos, para o ser 
humano. A política econômica do Sr. Presidente da República dá as 
costas ao trabalhador, ao povo brasileiro e está a serviço, tão-
somente, dos organismos internacionais e de suas vontades. 

Portanto, como Secretário-Geral do PMDB em Minas, aproveito o 
ensejo para convocar os nossos companheiros dos mais diversos 
municípios do Estado - os Prefeitos, os Vereadores, os delegados da 
convenção nacional - para que estejam aqui no final da semana. 
Insisto nisso porque, muito embora esse possa parecer assunto que 
diz respeito somente ao PMDB, tenho a certeza de que afeta o povo 
brasileiro, as pessoas que desejam um país melhor. 

Vejam o que faz o Presidente da República contra a candidatura da 
Governadora Roseana Sarney. Detonou a sua candidatura. Lógico 
que não estou aqui para defendê-la, inclusive por não ser simpático à 
sua candidatura, por não conhecê-la muito e não acompanhá-la. Além 
disso, não é do meu partido. Se foram encontrados na empresa sua e 
de seu marido R$1.300.000,00 sem lastro algum, está na cara que 
esse assunto ainda repercutirá muito. Assim, essa candidatura deu 
em água. Mas o que está por trás disso é uma campanha orquestrada 
pelo Presidente da República, que deseja combater, disputar apenas 
com o candidato do PT, o Lula. Se não tivermos candidato próprio 
apoiarei o PT, porque está trabalhando, tem projeto político. Ouvimos 
esse candidato dizer que precisa ampliar as alianças. O Presidente da 
República, mais uma vez, quer escolher o seu adversário. 

O Deputado João Paulo (em aparte) - O tema que o Deputado 
Márcio Cunha traz à tribuna mexe muito comigo e me leva a refletir a 
respeito da chamada fidelidade partidária, que está em moda dentro 
do contexto da reforma política no Brasil. 

Quem manda no PMDB são os infiéis. Olhem que contraditório: num 
cenário onde se exige fidelidade partidária, a sociedade já internalizou 
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a idéia de que o parlamentar, o político que, após ter vencido as 
eleições, muda de partido é infiel, ainda que tenha mudado para 
melhorar a situação do seu eleitorado, o que presenciamos a todo dia. 
Mesmo assim, a população já aceitou a tese de que esse político é o 
infiel, e não aquele outro que está alienando o partido, como acontece 
no caso mencionado pelo Deputado Márcio Cunha. Esse não é infiel, 
não merece punição. 

Na eleição de 1998, a cúpula do PMDB decidiu que o melhor 
candidato era Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e não Itamar 
Franco, do PMDB. Essa cúpula, então, é que seria infiel. E fidelidade 
não seria predicado recíproco, do político em relação ao partido e do 
partido em relação ao político. Nesse caso, o PMDB foi infiel não só a 
Itamar Franco, hoje Governador, mas também a si próprio. E, mais 
uma vez, pela sua cúpula, está tomando a direção do Palácio do 
Planalto, traindo a proposta do seu partido. 

Ainda podemos ver muitos falando que fidelidade é vista naquele 
que ganha eleição e não muda de partido, mas isso não basta para 
atender aos requisitos de fidelidade partidária, de maneira alguma. É 
absolutamente incapaz de satisfazer essa necessidade esse requisito 
precioso que todos praticamos, o qual não se processa, não se pratica 
dessa forma. 

Vejam bem que a legislação eleitoral precisa passar por uma 
reformulação, e a legislação partidária também. As coligações já são 
pressuposto de infidelidade: dois partidos se juntam espancando as 
suas identificações, as suas identidades pessoais ou partidárias, 
tornando-se um, fundindo-se num só. Podemos perceber coligações a 
torto e a direito por esse Brasil afora e, dentro desse cenário de 
coligações, as pessoas falando em fidelidade partidária. O que é a 
coligação, senão uma infidelidade confessa, que não respeita a 
identidade de cada partido? 

Então, o Márcio Cunha traz uma questão episódica, pontual, que 
quero aplicar dentro de um universo um pouco mais amplo, para 
discutir essa questão de coligações, de fidelidade partidária, de 
financiamento público de campanha, que penso ser excrescência ou 
indecência. Infelizmente, parece que o financiamento público de 
campanha já foi aprovado em 1 o turno, em Brasília, e está para ser 
aprovado em 2°. 
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Portanto, essa questão é pontual e deve ser colocada num 

universo mais ampliado, para que tenhamos a solução efetiva de 
algumas questões que afligem não só o partido "A" ou o "B", mas toda 
a Nação brasileira. Obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha* - Agradeço ao Deputado João Paulo, 
grande companheiro desta Casa. Tenho certeza de que o seu aparte 
reforçaria as nossas palavras. Reafirmo, mais uma vez, que o PMDB 
mineiro continua unido nessa luta. Quanto aos servidores, tenho a 
certeza de que todos os Deputados estarão ao seu lado, a fim de 
agilizar a aprovação desse projeto. Muito obrigado. 

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

senhoras e senhores servidores públicos do Estado que, com muita 
honra para nós, presenciam esta reunião e fazem justa reivindicação 
em busca de seus direitos, do aperfeiçoamento do IPSEMG. Hipoteco 
meu apoio e minha solidariedade, porque entendo que esta é a Casa 
de ressonância dos problemas de Minas Gerais e, também, dos 
servidores. Estamos vendo uma mobilização maciça, bem organizada 
e forte dos servidores de Minas Gerais, que querem, assim como nós, 
um instituto bem organizado, fortalecido e que venha a dar ao servidor 
as garantias, direitos e, principalmente, a tranqüilidade de saber que 
eles têm o instituto, mas que também têm, na Assembléia Legislativa, 
um forte aliado. (- Palmas.) Parabéns pelo movimento. Contem com o 
apoio da Bancada do PDT, para que possamos alcançar e conseguir o 
melhor projeto possível. Certamente, isso acontecerá, porque vontade 
não lhes falta e disposição da Assembléia nesse sentido também não. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho aqui, mais uma vez, falar a 
respeito da minha região: o Norte de Minas. Uma das regiões mais 
ricas deste Estado, com um grande potencial hídrico, potencial de sua 
fauna e flora, potencial para que o norte mineiro possa viver e viver 
bem, com qualidade de vida. O grande problema do Norte de Minas 
sempre foi - e espero que possamos alcançar grandes vitórias nesse 
sentido - a falta de investimentos, a falta de atenção, tanto do Governo 
do Estado quanto do Governo Federal, para com esse grande 
potencial, o que impede que a região possa, efetivamente, 
desenvolver-se. 
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Hoje, temos uma bancada de Deputados fortes, de todos os 

partidos, Deputados que têm seus interesses partidários. Mas, 
efetivamente, quando precisamos recrutá-los, convocá-los para uma 
luta em favor do Norte de Minas, graças a Deus, sempre tivemos a 
presença forte desses Deputados. 

E hoje, mais do que nunca, estamos em vias de receber, talvez, um 
dos maiores investimentos que o Governo do Estado e o Governo 
Federal querem trazer para a região do Norte de Minas. Refiro-me a 
um programa de desenvolvimento do turismo, que se iniciou há seis 
anos atrás, chamado PRODETUR, um programa similar aos que 
foram implantados no Nordeste brasileiro. E qualquer um de nós que 
conheceu o Nordeste há alguns anos e hoje visitou essa região 
testemunhará e saberá da grande transformação sócio-econômica 
que sofreu. Se olharmos o caso do Estado da Bahia, veremos o que 
está acontecendo, Salvador teve um pulo de qualidade. Se formos 
mais para cima, no Nordeste, observaremos Recife, Fortaleza e 
Maceió, e poderemos realmente afirmar que vale a pena lutar por 
esse projeto. Somente no Nordeste brasileiro, foram investidos, nos 
últimos três anos, com recursos do Governo Federal, do Banco 
Mundial e dos Governos Estaduais, cerca de US$670.000.000,00. E, 
na nossa região do Norte de Minas, que tem as mesmas 
características do Nordeste brasileiro, e agora acrescida dos vale do 
Jequitinhonha e Mucuri, que fazem parte, hoje, do Instituto de 
Desenvolvimento do Nordeste - IDENE -, estamos prestes a executar 
a primeira etapa do PRODETUR I. Lá, já está sendo executado o 
PRODETUR 111, são mais de US$400.000.000,00, que serão 
implantados no Nordeste, no ano de 2002. E Minas Gerais, o Norte do 
Jequitinhonha, poderá receber, enfim, os tão sonhados 
US$80.000.000,00. 

Neste momento, está acontecendo reunião muito importante com 
representantes do Banco do Nordeste Brasileiro, que tem ação no 
Norte de Minas, no Jequitinhonha, com representantes do Governo do 
Estado, através da Secretaria de Turismo, na pessoa do Secretário 
Manoel Costa e com representantes do Banco Mundial. Amanhã, 
estaremos em Janaúba, a partir das 15 horas, quando nos reuniremos 
com os três circuitos que foram feitos. O Circuito Pólo Turístico do 
Norte de Minas - o Pólo Caminhos do Norte de Minas; o Circuito Pólo 
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do Vale do Jequitinhonha; e o Circuito Pólo do Vale Mineiro do São 
Francisco. Cerca de 90 municípios farão parte dessa etapa do 
PRODETUR. 

Falo que é um sonho porque realmente esse programa foi 
amplamente defendido por todos nós. No plenário, vejo a Deputada 
Elbe Brandão, o Deputado Wanderley Ávila e vários outros do Norte 
de Minas, que lutaram conosco fazendo audiências e reuniões. Vários 
projetos foram apresentados, mas, infelizmente, não tiveram o 
desfecho que gostaríamos. Agora, parece que a coisa começa a 
engrenar. 

Quero relatar reunião memorável do Secretário Manoel Costa, em 
Recife, com a presença de todos os Governadores do Nordeste 
brasileiro, quando disse, alto e bom som, que é chegada a hora de 
Minas Gerais e também do Espírito Santo e que esses recursos 
pertencem de fato e de direito a Minas Gerais. Não era possível que, 
mais uma vez, perdêssemos esses recursos para os Estados 
nordestinos. Na ocasião, com toda a sinceridade, vi como é 
importante estar presente, munido de argumentos e mostrar a grande 
necessidade de trazer o PRODETUR para cá. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* -Agradeço pelo aparte. 
Quero externar a minha felicidade não por um projeto que chegou 

ontem e está saindo hoje, mas por outro: no ano que vem, fará dez 
anos que o Norte de Minas luta por ele. O trabalho que o Deputado 
Carlos Pimenta fez no passado não foi em vão. Por exemplo, na 
segunda ou na terça-feira da semana que vem, haverá uma reunião 
técnica do Banco do Nordeste com a região, e, com certeza, o projeto 
relacionado à estrada de Grão-Mogol será aproveitado. Isso foi 
liberado no Governo Eduardo Azeredo. 

V. Exa. lembra a luta que tivemos, no Senado Federal, na tramitação 
e no encaminhamento do projeto para conseguir a autorização. Agora, 
depois de três anos e quatro meses de Governo Itamar Franco, 
estamos vencendo essa luta. É preciso ressaltar o empenho pessoal 
do Secretário Manoel Costa para dar continuidade a esse programa e 
recuperá-lo. Deus queira que sejamos testemunhas, junto com o 
Banco do Nordeste, dessa política do Governo Federal. Estarão de 
mãos dadas com Minas e com o Norte de Minas. 

Àqueles que todos os dias nos perguntavam que dia iria sair, posso 
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O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte. A história é essa 
mesma. 

É necessário que se dê valor a quem tem valor. É necessário que se 
realce esse valor. Na verdade, a presença marcante do Secretário 
Manoel Costa, Presidente do meu partido, e as várias viagens que 
tem feito a Recife, ao Conselho Deliberativo do IDENE, foram 
fundamentais para que isso acontecesse. Nós, que somos da região, 
entendemos o grande alcance que vai acontecer. Quando se fala em 
PRODETUR, pode parecer que serão projetos de financiamento de 
hotéis e pousadas. Não é nada disso. Trata-se de um programa de 
infra-estrutura do Norte de Minas. Serão construídas estradas, como a 
de Grão-Mogol, num dos pólos turísticos do Estado, como a de 
Montezuma, onde estão nossas águas quentes, que não perdem em 
qualidade para o circuito de águas quentes de Goiás; e a estrada de 
Francisco Dumont, que tem o maior parque de águas naturais de 
quase todo o Norte de Minas. A infra-estrutura dos municípios, as 
estradas, a construção do centro de convenções em Montes Claros 
são a preparação para receber o grande aporte de turistas com a 
implantação desses três circuitos. Tudo isso é a grande dimensão 
desse projeto de US$89.000.000,00, mais de R$200.000.000,00. Isso 
é fundamental. 

O Deputado João Pinto Ribeiro (em aparte)* - Ilustre Deputado 
Carlos Pimenta, quero manifestar minha alegria em ver V. Exa. 
engrandecendo o trabalho do Deputado Manoel Costa, Secretário de 
Estado do Turismo, e em ver acontecer a implantação do PRODETUR 
no Norte de Minas. Minas Gerais precisa fazer acontecer neste setor. 

Verificamos, em todo o mundo, quanto é importante a existência do 
turismo para Estados, municípios, regiões. Vemos que Minas Gerais 
fica muito parada, por falta de incentivo, principalmente 
governamental, por falta de infra-estrutura para aqueles que querem 
se dedicar a essa atividade. É bom percebermos que há esse início de 
implantação do PRODETUR para que Minas Gerais possa ter mais 
condições de receber visitas de estrangeiros e de outros brasileiros, 
para que possa haver movimento de turismo no Estado. Parabéns 
pela luta em favor do turismo e do Norte de Minas, que tanto merece 
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ser visitado e mais conhecido por parte dos brasileiros e dos 
estrangeiros. Parabéns! 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Deputado João Pinto 
Ribeiro pelas palavras bem colocadas. Acho que esse sentimento, 
esse clamor, essa euforia que sinto agora toma conta de todos nós, 
fazendo com que tenhamos condições de transmiti-la mesmo para 
Deputados que gostam de Minas como um todo, mas querem, cada 
vez mais, ver o desenvolvimento daquela região. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Agradeço a V. Exa., 
parabenizando-o, como os demais Deputados, pela luta por uma área 
tão lucrativa, que é o turismo. Em qualquer parte do planeta Terra, 
sabemos que o turismo é alavanca para arrecadação, principalmente 
para aquelas áreas que já são conhecidas. 

Apenas lamento que o nosso Governador não tenha ainda percebido 
que o turismo é de tamanha importância também para a região Zona 
da Mata. Para terem uma idéia, o único evento de turismo que temos 
em Juiz de Fora chama-se "Miss Gay". Não tenho nada contra "gay", 
mas acho que deveria haver outros eventos para que Juiz de Fora e 
toda a região da Zona da Mata também ficasse conhecida em outras 
regiões e outras áreas. Fica meu registro, lamentando. O evento de 
turismo que temos em Juiz de Fora ocorre quando o Governador vai 
até lá. Muitos saem de Bicas, de Piau, de Monte Verde, de Ewbank da 
Câmara para vê-lo, mas não vêem porque entra para o apartamento e 
não sai. Muito obrigado, Deputado, e parabéns por sua atitude. 

O Deputado Carlos Pimenta - Nem sei se agradeço, mas, de 
qualquer forma, sua participação foi importante para o nosso 
pronunciamento. 

Quero terminar trazendo meu abraço à delegação de Montes Claros, 
às delegações das cidades norte-mineiras e dizer que é fundamental a 
participação de entidades na aprovação de projetos desta Casa. Não 
que a pressão mude alguma posição ou algum voto, mas mostra 
claramente que, em situações iguais a esta, em momentos tão 
importantes para o servidor público de Minas Gerais como este, a 
presença de vocês nos dá a certeza de que o maior patrimônio de 
Minas Gerais é seu corpo de serventuários e servidores. 

Queremos um IPSEMG moderno, queremos o IPSEMG inaugurando 
os IPSEMGs que atendem às famílias dos servidores; queremos um 
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IPSEMG fortalecido, para que possa honrar mais de um século de 
existência. E esta Casa tem a co-responsabilidade de lutar, com todas 
as forças, pelo fortalecimento do nosso instituto. Estejam sempre 
presentes, acompanhando os votos, porque, certamente, a 
Assembléia não irá decepcioná-los. Muito obrigado. 

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

telespectadores da TV Assembléia, funcionários da Casa, imprensa, 
queridos funcionários presentes nas galerias, queremos falar do 
projeto de lei que interessa a todos nós. Apresentamos quatro 
emendas para beneficiar ainda mais o funcionário público. 

A primeira emenda modifica o § ao do art. 67, beneficiando o 
funcionário público dos municípios que vierem a celebrar convênio e 
assistência à saúde com o IPSEMG, porque o art. 67 diz o seguinte: 
"O IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar, odontológica, 
social, farmacêutica e complementar aos servidores públicos 
estaduais, extensiva a seus dependentes". Nesse mesmo artigo, o § 
ao do artigo original diz o seguinte: "Fica o IPSEMG autorizado a 
celebrar convênio de assistência médica com municípios e entidades 
públicas estaduais e municipais, observadas as condições e o 
pagamento da contribuição prevista nesse artigo nos termos do 
regulamento". Isso dá a entender e deixa explícito que será só a 
assistência médica, não dando assistência odontológica nem 
internamento hospitalar. Então, a emenda vem corrigir esse problema. 
Esse parágrafo vai ficar assim, pela nossa emenda, que deverá ser 
aprovada na Casa - § ao do art. 67: "Fica o IPSEMG autorizado a 
celebrar convênio de assistência médica, hospitalar, odontológica, 
social e farmacêutica com os municípios e entidades públicas 
estaduais e municipais, observadas as condições e o pagamento da 
contribuição prevista nesses artigos nos termos do regulamento". Com 
isso, beneficiará essa emenda de uma maneira global, porque apenas 
a assistência médica, como está no projeto original, dá a impressão 
de que é apenas para consulta médica. Então, isso vai beneficiar 
todos os funcionários municipais e de autarquias estaduais que vierem 
a celebrar convênios de saúde com o IPSEMG após a votação desse 
projeto. 

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



505 
Outra emenda que apresentamos também é extremamente 

importante e diz respeito ao art. 30, que diz o seguinte: "Com vistas à 
compensação da dívida do Tesouro do Estado para com o IPSEMG, 
nos termos do art. 73 dessa lei complementar, o Tesouro assumirá a 
responsabilidade pelo custo e benefício referidos no inciso 11 do art. 1 O 
e o pagamento mensal dos precatórios". 

Então, temos, primeiro: "Dos beneficiários a que se referem os 
incisos I e 111 do art. 6°, incluindo seus dependentes; dos beneficiários 
a que se refere o inciso 11 do art. 6° desta lei complementar, que forem 
aposentados por invalidez permanente, ou compulsoriamente, nos 
termos da Constituição do Estado, no período de oito anos contados a 
partir de 31/12/2001, incluindo seus dependentes". 

Depois, vem o§ 1°, que estamos ajustando: "É de responsabilidade 
do Tesouro do Estado o pagamento dos precatórios judiciais relativos 
a benefícios concedidos até a data da vigência da Lei no 13.455, de 
12/01/2000, para os quais não existia contribuição de custeio devido 
ao IPSEMG, cujos valores serão repassados mensalmente ao 
IPSEMG". E "o custo desses benefícios será repassado mensalmente 
pelo Tesouro do Estado ao IPSEMG, acrescido de 1% do total da 
folha de pagamento dos servidores ativos, titulares do cargo efetivo, 
cujo ingresso no serviço público estadual tenha ocorrido até 
31/12/2001, a título de gestão administrativa". Isso também dá 
garantia do pagamento dos precatórios judiciários pelo IPSEMG. 

Agora, temos a terceira emenda, que apresentamos no 2° turno, e 
fazemo-la ao art. 68, em cujo § 1°, temos: "Aos servidores, 
professores, Diretoras e Vice-Diretoras de escolas, que, até a data da 
publicação da Emenda à Constituição da República no 20, de 
15/12/98, ficam mantidos todos os direitos e garantias assegurados na 
legislação vigente, em decorrência de tempo fictício, especialmente o 
estipulado na Emenda n° 3 à Constituição do Estado de Minas Gerais, 
e em conformidade com a interpelação dada pela Resolução n° 2.572, 
de 22/9/95, da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração"." 

Isso irá dar segurança aos servidores, principalmente da área da 
educação, quanto a seu direito adquirido. Está acontecendo uma 
aberração que muitos desconhecem. Temos funcionários públicos já 
aposentados há sete ou oito anos, que, por dúvida na interpretação, 
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principalmente do Tribunal de Contas, com relação a sua 
documentação, estão sendo enviados novamente para a sala de aula. 
Isso é um absurdo, e essa emenda nossa irá assegurar esse direito 
adquirido que o Estado está injustamente desrespeitando. 

No § 2°, temos: "Fica assegurado aos professores que estavam "em 
exercício de cargo de direção na Secretaria da Educação, 
Superintendências de Ensino ou escolas, até a data da publicação da 
Emenda à Constituição da República no 20, de 15/12/98, o 
reconhecimento do exercício de cargo de magistério, em 
conformidade com a legislação estadual vigente". Ora, tinha-se de 
contar esse tempo como sala de aula, e não estão agindo dessa 
forma, ou seja, estão desconhecendo o direito dado pela Constituição 
Estadual. Portanto, estamos reforçando tal direito, assegurando-o 
para esses cargos no que se refere à contagem para aposentadoria. 

O § 3° diz o seguinte: "As alíquotas das contribuições incidentes 
sobre a retribuição-base dos segurados referidos neste artigo ficam 
mantidas", sem prejudicar os demais funcionários. Essa é a questão 
do direito adquirido, que, às vezes, o Estado desconhece, e essa 
emenda vem assegurará-lo nesse projeto de lei complementar que ora 
tramita nesta Casa. 

A última emenda é ao art. 73 da Lei Complementar no 48, de 2001: 
"Setenta por cento da dívida do Tesouro do Estado para com o 
IPSEMG, decorrente do atraso ocorrido no recolhimento das 
contribuições previdenciárias e das consignações facultativas, serão 
compensados mensalmente com o pagamento dos precatórios 
judiciários" - e não gradativamente, como era previsto, pois, 
mensalmente, dá mais segurança -"de responsabilidade do IPSEMG, 
vencidos no mês e no valor equivalente à diferença entre a receita das 
contribuições estabelecidas até a data da publicação desta lei 
complementar, destinada ao custeio dos benefícios a que se refere o 
inciso li do art. 1 O, cobrada dos servidores que ingressarem no Estado 
até 31/12/2001, e o pagamentos do benefícios previstos nesse inciso, 
para esses mesmos servidores". 

Isso tem a finalidade de garantir os pagamentos dos precatórios de 
responsabilidade do IPSEMG. Essas emendas vêm, principalmente, 
garantir os direitos adquiridos dos funcionários. 

Estamos acompanhando esse processo intensamente. Hoje, não 
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haverá votação para esse projeto, porque há vetos sobrestando a 
pauta. A presença maciça de vocês será sempre necessária, 
principalmente nos dias de votação, para sensibilizar todos os 
Deputados da Assembléia Legislativa com relação a essa questão 
importante. Esse projeto de lei será uma lei, e esperamos que seja 
definitiva. Após ser aprovada, desejamos votar nesta Casa o plano de 
cargos e carreira do servidor público do Estado. É preciso aprovar 
primeiro esse projeto de lei. Junto com a Secretaria de Recursos 
Humanos e com o próprio IPSEMG, ainda neste Governo Itamar 
Franco e nesta legislatura, buscaremos proporcionar esses benefícios 
aos servidores. Não se trata de um favor, mas de uma dívida que o 
Estado tem com o funcionalismo público. 

Estamos atentos e somos parceiros na defesa do Estado, mas, 
acima de tudo, defendemos a justiça. Estamos prontos para votar o 
projeto de lei. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho 

à tribuna apenas para ler um requerimento, alertando sobre a dengue. 
- Lê requerimento em que solicita seja enviado ofício ao Governador 

Itamar Franco, ao Secretário de Estado da Saúde, e ao Prefeito 
Municipal de Belo Horizonte com vistas a que - em caráter de urgência 
- sejam constituídas, no âmbito das competências respectivas, forças-
tarefas para higienizar os prédios e monumentos públicos, sobretudo 
onde existam espelhos d'água e instalações favoráveis ao seu 
armazenamento, como medida no combate ao mosquito da dengue. 

A justificação do requerimento é a seguinte: 
"Diz o povo: "Em casa de ferreiro, espeto de pau". Esse adágio 

popular pode aplicar-se com propriedade aos nossos governantes, 
quando visualizamos muitos dos próprios públicos nesta Capital e no 
Estado. Com efeito, sabido é que o ambiente aquático é propício à 
proliferação do mosquito da dengue. São os próprios especialistas da 
área que alertam o povo sobre a necessidade de manter limpos os 
reservatórios domésticos e evitar que a água se acumule em plantas e 
recantos das residências. Nesse pressuposto, era de esperar que os 
prédios, jardins e logradouros públicos estivessem seguindo tal 
recomendação. No entanto, o que se vê são espelhos d'água sujos e 
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sem renovação, jardins incultos e logradouros onde impera a 
umidade. É evidente que o exemplo deve vir de cima, não podendo o 
poder público insistir naquele outro ditado que diz "Faça o que digo, 
mas não o que faço". É necessário constituir forças-tarefas da 
municipalidade e do Estado, para promoverem a higienização de tais 
áreas. Eis o motivo da nossa proposição, para a qual contamos com o 
apoio da Casa." 

A dengue continua fazendo muitas vítimas. É realmente uma 
epidemia. Apontar os culpados não é o caso; temos é de tomar as 
providências preventivas necessárias - no caso já curativas -, de 
preparar a rede hospitalar e de divulgar cada vez mais, estabelecendo 
uma verdadeira guerra contra a dengue. Já existem quatro formas, e 
não apenas três. 

Parece simples este requerimento, mas nós, que somos da área, 
queremos chamar a atenção para as providências necessárias que os 
governantes devem tomar com relação ao combate da dengue. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Deputado Hely Tarqüínio, 
grande Deputado desta Casa por vários mandatos, queremos 
parabenizá-lo. Somos médicos e sabemos que temos de trabalhar 
preventivamente. Lembro-me de que, há uns 12, 15 anos, quando a 
dengue estava entrando pelo Norte do País, o Governo foi alertado, 
mas muito pouco foi feito, e hoje virou epidemia e endemia, ceifando 
muitas vidas. É preciso que a força-tarefa para essa finalidade seja 
feita de uma maneira global. É preciso que ajamos o mais rápido 
possível, em todos os sentidos, porque é extremamente importante 
para nós, que somos médicos, analisar a situação de saúde de nosso 
povo, precisamente o povo de Minas Gerais. Digo isso porque vi o 
resultado do exame de um paciente neste fim de semana, quando 
pude ver como, na primeira crise provocada pela dengue, é destruído 
o sistema plaquetário, o que favorece a hemorragia. Por isso, na 
segunda crise, pode advir uma hemorragia fatal, porque, então, 
destruirá, por completo, a defesa plaquetária, a rede que ajuda na 
coagulação sangüínea. 

Vi vários, mas vi um que me assustou. Quero parabenizá-lo por esse 
sentimento de prevenção, que deve ser espalhado, para que se possa 
atingir o maior número possível de pessoas, porque a dengue está 
matando e vai continuar matando. Deixamos que ela avançasse, por 
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isso estamos hoje correndo atrás do problema. Quero parabenizá-
lo por mais esse trabalho, por essa preocupação, aproveitando a 
oportunidade para dizer que estamos tentando solucionar a questão 
dos CTis, para a qual pedimos sua colaboração, sua experiência. 
Nossa reflexão, como médicos, tem de ser, nesta Casa, triplicàda, 
para que o Estado venha a oferecer mais leitos, mais condições para 
salvar aquelas pessoas necessitadas. 

Vi presente nas galerias um grupo de funcionários do IPSEMG da 
minha região, da minha terra, da minha Curvelo. Quero, por meio 
desse pessoal amigo, abraçar todos os demais funcionários do 
IPSEMG no Estado aqui presentes. Muito obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Agradeço as palavras do nosso colega, 
Deputado Doutor Viana, que também está sintonizado com nossas 
preocupações. A guerra contra a dengue tem aqui, no requerimento, a 
palavra "força-tarefa". É a mesma guerra contra a violência. Há 
necessidade de uma força-tarefa, e esta tem de contar com a 
participação das áreas federal, estadual e municipal. Isso deve ser 
feito contra a corrupção, contra a violência também. Temos de atuar 
da mesma maneira nas três esferas, não dando espaço para 
ostentação, para vaidades de quem tem de combater nessa guerra. O 
que acontece, de maneira geral, é isso, ou seja, jogam a 
responsabilidade para outra instância. O Estado é que tem essa 
responsabilidade. Aqui desta tribuna fazemos comentários partidários, 
em vez de nos unirmos, políticos e técnicos, para promover essa 
guerra. A coisa não é por aí. Temos de ter consciência do que vem a 
ser a dengue. 

O mal apresentava-se sob duas formas clínicas, mas hoje já se 
apresenta sob quatro. Hoje, a dengue hemorrágica está sendo 
confundida com a febre amarela, que mata mesmo. A febre amarela 
mata. Há uma forma hemorrágica da dengue que está matando 
mesmo. Há uma forma mais leve e passageira. Por que isso está 
acontecendo? Porque o mosquito não foi combatido. Já houve 
mutações genéticas no mosquito. Ele está mais agressivo, porque 
dengue não matava como está matando hoje. 

Aproveitando a fala, queremos cobrar das autoridades e do 
Executivo a volta da tuberculose e da lepra. Isso tem de ter força-
tarefa da saúde nos três níveis. Para isso, sem demagogia, além da 
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estrutura instrumental, da tecnologia, precisamos pagar salários 
dignos aos funcionários da saúde, cuidar da previdência e da saúde 
dos funcionários. 

Associo-me à fala do Deputado Doutor Viana. Esta Casa tem de, 
neste momento, fazer as correções devidas, votar esse projeto do 
IPSEMG, com a participação de todos, sem ser míope em relação aos 
funcionários. Temos várias divergências, pois há funcionários 
designados e concursados. Há uma série de problemas, como um 
duplo recolhimento para a saúde em determinadas categorias. Isso 
tudo deve ser feito pela Assembléia, simétrica, política e 
tecnicamente. Podem estar certos de que esta Casa vai cuidar de 
votar o projeto, não pela vontade do Governo, mas por justiça, 
observando aquilo que pode viabilizar a saúde e todos os outros bens 
e serviços públicos. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito que encerre a 
reunião, por falta de número regimental. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados, que, 

somados aos 11 em comissões, perfazem o total de 39 Deputados. 
Há quórum para a continuação dos trabalhos. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

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

Presidência passa à 2" Parte da reunião, com a 1 • Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

nos termos da Decisão Normativa no 9, os Requerimentos n°s 
3.201/2002, da Comissão de Direitos Humanos, e 3.202/2002, da 
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Comissão de Educação. Publique-se, para os fins do art. 104 do 
Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Saúde - aprovação, na 76a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 
2.979/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 2.991/2001, do 
Deputado Bené Guedes, e 3.018/2001, dos Deputados Márcio Cunha, 
Marco Régis e Marcelo Gonçalves; e de Transporte - aprovação, na 
as• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 3.145/2001, do 
Deputado Bené Guedes, e 3.147/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva. (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Genaro em 

que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 
1.442/2001. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Cabo Morais solicitando a inclusão em 
ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição no 62/2001, de 
sua autoria. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Agostinho Silveira em que solicita a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei no 1 .176/2001, de sua autoria. 
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso 
VIl, do art. 232, c/c o inciso IV do art. 180, do Regimento Interno. 
Arquive-se o projeto. 

Requerimento do Deputado Eduardo Brandão e outros solicitando a 
realização de reunião especial para homenagear o Instituto Coração 
de Jesus. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com 
o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente fixará 
a data. 

Requerimento do Deputado Eduardo Brandão e outros em que 
solicitam a realização de reunião especial para homenagear a 
Entidade de Assistência a Menores Carentes Cidade dos Meninos 
São Vicente de Paula. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e 
oportunamente fixará a data . 
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Requerimento do Deputado Eduardo Brandão e outros solicitando 

a realização de reunião especial para homenagear a Oitava Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte. A Presidência defere o requerimento, 
de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e 
oportunamente fixará a data. 

Requerimento do Deputado Olinto Godinho e outros em que 
solicitam a realização de reunião especial para homenagear a Escola 
Agrotécnica Federal de São João Evangelista, pela passagem de seu 
50° aniversano. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e 
oportunamente fixará a data. 

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen solicitando que 
seja destinada a 1 a parte de uma reunião ordinária para a 
comemoração dos 20 anos do PROCON Estadual. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXII do art. 232 
do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data. 

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen em que solicita 
seja destinada a 1 a parte de uma reunião ordinária para que sejam 
comemorados o Dia do Índio e os 30 anos de Existência do Conselho 
de lndigianista Missionário - CIMI. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XXII do art. 232 do 
Regimento Interno, e oportunamente fixará a data. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves 

pedindo que seja enviado ofício solicitando ao Presidente da 
Comissão Mista de Planos e Orçamento Público do Senado, em 
caráter de urgência, relação de todas as prefeituras do Estado de 
Minas Gerais envolvidas no desvio de recursos de orçamento da 
União, bem como o valor dos recursos e os autores das destinações 
nos últimos dois exercícios. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita seja 
encaminhado ofício ao Ministério da Integração Nacional solicitando 
envio da relação de obras executadas com verbas que foram 
destinadas ao Município de ltanhandu, para recuperação dos estragos 
causados pelas enchentes e indagando se já foi feita a prestação de 
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contas referentes a estas obras. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da CPI das Carvoarias solicitando a prorrogação do 
prazo de seu funcionamento por mais 60 dias. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

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

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

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 13, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 225a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 13/3/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson 
Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Elaine Matozinhos - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto - Hely Tarqüínio- lvair Nogueira- João Batista de Oliveira- João 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
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Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

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

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

1• 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 a 
votação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 

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

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Estão reabertos os 

nossos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião 
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 3• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 
SERVIDORES DESIGNADOS 

Às quinze horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dois, 
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comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, 
Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Carlos 
Andrada, Dilzon Melo, Paulo Piau. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir convidados para 
discutir assuntos relacionados ao concurso público para provimento 
de cargos da Secretaria de Estado da Educação. A Presidência 
convida a compor a Mesa os Srs. Eduardo de Souza Veloso, Alda 
Bambirra. Lara e o Prol. Paulo Neves de Carvalho. A Deputada Elbe 
Brandão faz uso da palavra para suas considerações iniciais. Após, 
passa a palavra aos convidados e aos parlamentares, para que façam 
sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de março de 2002. 
Elbe Brandão, Presidente - Geraldo Rezende - Sebastião Costa -

Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 21a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de fevereiro de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Fábio Avelar, Maria Olívia e lvair Nogueira, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada 
Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado do Deputado Fabio 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 tratar assuntos de interesse da 
Comissão. A Presidente, em virtude do horário das reuniões de 
Plenário, propõe aos membros que as reuniões ordinárias da 
Comissão passem a ser realizadas às quartas-feiras, às 9h30min, o 
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que é acordado por todos os membros da Comissão presentes. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
Maria Olívia, Presidente- Ambrósio Pinto- Márcio Cunha. 
ATA DA 6" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
Às dez horas do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rogério Correia, 
Elbe Brandão, João Pinto Ribeiro e Durval Ângelo, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se, também, a presença do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado João Pinto Ribeiro, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a ouvir os convidados para 
esclarecimentos de denúncias de abuso sexual contra menores, por 
parte de Promotores da Infância e Juventude de Araxá. Em seguida, a 
Presidência comunica a prorrogação do prazo de funcionamento desta 
Comissão por mais trinta dias e o recebimento da seguinte 
correspondência: do Juiz de Direito Daniel César Botto Collaço, Juiz 
da Infância e Juventude de Araxá; do Major PM Geraldo Antônio dos 
Reis, Comandante da Terceira Companhia Independente da Policia 
Militar, e dos Promotores de Justiça Luiz Alexandre Cruz Ferreira e 
Armando Lourenço da Silva, comunicando a impossibilidade de 
comparecerem a esta reunião. A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o tema objeto da 
reunião. Registra-se a presença dos Srs. Edson Firmino de Paula, 
Assessor do Corregedor do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais; Angela Leitão Barreto e Lílian Joyce Mousinho de Moura, 
membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa dos trabalhos. O Deputado João Pinto Ribeiro apresenta 
requerimento, pedindo sejam ouvidos também, nesta reunião, os Srs. 
Alceu José Marques, Presidente da Associação Mineira do Ministério 
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Público; Humberto Palhares, membro da Comissão de Apoio aos 
Conselhos Tutelares Municipais, e o Procurador de Justiça Mário 
Drummond da Rocha, Sub-corregedor-Geral do Ministério Público. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente, 
Deputado Rogério Correia, convida-os a tomar assento à mesa dos 
trabalhos e, como autor do requerimento que deu origem ao debate, 
tece suas considerações iniciais. Após, passa a palavra ao Deputado 
Durval Ângelo e aos demais convidados, para que façam sua 
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta das notas taquigráficas. A Presidência agradece a presença 
dos convidados e suspende os trabalhos por 1h30min. Às 16 horas, 
com a presença dos Deputados Rogério Correia, Fábio Avelar e 
Marco Régis (substituindo este ao Deputado Paulo Pettersen, por 
indicação da Liderança do PL), são reabertos os trabalhos. Passa 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 Elbe Brandão, 
solicitando que os Promotores de Justiça da Comarca de Araxá, 
Armando Lourenço da Silva e Luiz Alexandre Cruz Ferreira, sejam 
afastados de suas atividades, em razão das denúncias documentadas 
apresentadas a esta Comissão; solicita, também, seja realizada 
audiência pública desta Comissão com a de Direitos Humanos, na 
cidade de Araxá, para tratar das denúncias de violação dos direitos de 
crianças e adolescentes existentes contra os Promotores de Justiça 
Armando Lourenço da Silva e Luiz Alexandre Cruz Ferreira. 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 março de 2002. 
Rogério Correia, Presidente - Paulo Pettersen. 

ATA DA 4• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA MINERAÇÃO MORRO 
VELHO 

Às dez horas do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo 
Hermeto, Doutor Viana, Edson Rezende e Fábio Avelar, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Eduardo Hermeto, declara aberta a reunião e, em virtude da 
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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. Jacson Campomizzi, 
Procurador-Geral de Justiça Adjunto; Maria de Lourdes Rodrigues 
Santa Gema, Promotora de Justiça Cível do Acidente do Trabalho; 
Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais; 
Ângela Maria Quintas Davi, Chefe da Seção da Gerência por 
Incapacidade-Ouro Preto. O Presidente comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Juarez Moraes de 
Azevedo, Juiz de Direito, Diretor do Foro de Nova Lima, 
encaminhando cópias das peças principais da Ação Civil Pública no 
18892000614-8; do Sr. Francisco Teixeira Costa, chefe da SEGUR-
DRT-MG, encaminhando documentação em atendimento ao 
requerimento do Deputado Edson Resende, aprovado em 13/12/2001; 
de Paulo César Bregunci e Valéria Chaves e Silva, Chefe do CRMG e 
Chefe de Serviços Técnicos da FUNDACENTRO, respectivamente, 
encaminhando documentação em atendimento ao requerimento do 
Deputado Eduardo Brandão, aprovado em reunião de 13/12/2001; de 
Robson Sávio Reis Souza, Diretor-Geral da Secretaria Adjunta de 
Direitos Humanos, encaminhando denúncia anônima protocolada 
naquela Secretaria. 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 Edson Rezende: solicitando sejam 
intimados a depor os Srs. Ana Paula Scalia Carneiro; José de Oliveira 
Reis; Antônio Ribeiro da Silva; Marcelino Antônio Edwiges, Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração do Ouro e 
Metais Preciosos de Nova Lima e Região; o Dr. Guilherme Ribeiro 
Câmara, Coordenador da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador 
do Conselho Estadual de Saúde; o Dr. Juarez Morais de Azevedo, 
Juiz de Direito de Nova Lima; o Dr. Sérgio André da Fonseca Xavier, 
Juiz de Direito; o Superintendente do SUS Estadual e Secretário 
Municipal de Saúde de Nova Lima; o Dr. Carlos Eduardo Dutra Pires, 
Promotor-Coordenador da Bacia do Rio das Velhas para prestar 
depoimento nesta reunião; à Delegacia Regional do Trabalho, sejam 
designados um médico do trabalho e um engenheiro de segurança do 
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trabalho para acompanhar esta Comissão em visita a mina da 
Mineração Morro Velho; do Deputado Doutor Viana, em que solicita 
seja oficiada à Delegacia Regional do Trabalho, para encaminhar 
relatório da Comissão lnterinstitucional que atuou na Mineração Morro 
Velho; sejam intimados o Sr. Mário Parreiras de Faria, Auditor Fiscal 
do Ministério do Trabalho, e a Dra. Elva Cantero, Promotora de 
Justiça, para prestar depoimento nesta reunião; à Dra. Maria de 
Lourdes Santa Gema, cópia do resumo relativo às informações 
prestadas nesta reunião; dos Deputados Eduardo Hermeto, Edson 
Rezende, Doutor Viana e Fábio Avelar, em que solicitam ao 
Superintendente Estadual do INSS o relatório da situação dos 
benefícios por incapacidade, IDS mencionados, reconhecidos pela 
perícia médica, inclusive os benefícios suspensos, incluindo valores 
financeiros; dos Deputados Edson Rezende e Doutor Viana, em que 
solicitam seja oficiado ao Dr. Carlos Eduardo Dutra Pires, para que 
envie cópia do relatório do impacto ambiental causado pela 
exploração do minério na região de Nova Lima e outras. Em seguida, 
o Presidente registra a presença dos Srs. Jacson Campomisi, 
Procurador-Geral de Justiça Adjunto; Maria de Lourdes Rodrigues 
Santa Gema, Promotora de Justiça Cível do Acidente do Trabalho; 
Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais; 
Ângela Maria Quintas Davi, Chefe da Seção da Gerência por 
Incapacidade-Ouro Preto; Elva Cantero, Promotora de Justiça de 
Nova Lima; Carlos Eduardo Dutra Pires, Promotor-Coordenador da 
Bacia do Rio das Velhas; Márcio Parreiras de Faria, Auditor Fiscal do 
Ministério do Trabalho. O Presidente esclarece alguns pontos 
referentes às Comissões Parlamentares de Inquérito e concede a 
palavra aos Deputados Doutor Vianna, relator da matéria, e Edson 
Rezende, relator parcial, para suas considerações iniciais. Após as 
colocações dos depoentes, segue-se ampla discussão, e eles são 
questionados pelos Deputados Edson Rezende, Doutor Vianna e 
Fábio Avelar, 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 março de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Fábio Avelar - Edson Rezende -
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Doutor Viana. 
ATA DA 84" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às quinze horas do dia cinco de março de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela, João 
Leite e Marco Régis, membros da supracitada Comissão. 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 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 aprovação, no 1 o 
turno, do Projeto de Lei Complementar no 45/2001 com as Emendas 
nos 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e 5 e 6, desta 
Comissão (relator: Deputado Aílton Vilela, em virtude de 
redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.756/2001, no 2° 
turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo 
regimental pelo relator, Deputado João Leite, a quem fora 
redistribuído. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Após a votação, são aprovados, em turno único, cada um 
por sua vez, os Requerimentos n°s 3.066/2002, do Deputado Aílton 
Vilela; 3.080 a 3.096/2002, do Deputado Arlen Santiago; 3.108 a 3.112 
e 3.123/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 3.126 a 3.129/2002, 
do Deputado Doutor Viana; 3.131 a 3.136/2002, do Deputado Arlen 
Santiago. Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado o requerimento do Deputado João Leite, em que 
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão com a 
finalidade de se ouvirem representantes da ONG Instituto Horizonte 
sobre o Projeto Estratégico da Grande BH, com propostas para a 
reestruturação do modelo de gestão e planejamento da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de março de 2002. 
Marco Régis, Presidente • João Leite · Aílton Vilela • Alberto Bejani. 

ATA DA 84" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às dez horas do dia seis de março de dois mil e dois, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Bené Guedes e 
Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
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 discutir e 
votar proposições da Comissão. 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 do Deputado João Paulo, em que solicita seja 
convidado o Sr. Jefferson Willian da Silva Mourão, Presidente da 
Associação Nacional de Defesa dos Consumidores de Crédito · 
ANDEC ·, para participar da audiência pública que discutirá a situação 
dos consórcios em Minas Gerais; e do Deputado Doutor Viana, em 
que solicita seja realizada audiência pública para debater, com 
diversos convidados, a situação dos mutuários da extinta MinasCaixa, 
no que se refere à possibilidade da liquidação de dívidas e da posse 
de documentos definitivos dos imóveis construídos ou adquiridos pelo 
SFH. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
Maria José Haueisen, Presidente · Doutor Viana · Bené Guedes · 

João Paulo. 
ATA DA 78" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia seis de março de dois mil e dois, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antônio Carlos 
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Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Doutor 
Viana e Edson Rezende. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a debater a implantação do Curso 
Normal Superior gratuito, em Barbacena, e apreciar a matéria 
constante na pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê 
correspondência enviada aos membros pelo Presidente do Conselho 
Estadual de Educação, Padre Lázaro de Assis Pinto, através da qual 
explica o motivo de sua ausência, encaminha documentação e coloca-
se à disposição da Comissão no dia 20 próximo. O Presidente acusa o 
recebimento do Projeto de Lei no 1.637/2001 e informa que avocou a 
si a relataria dele, no 2° turno. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado, em 1 o turno, o parecer pela aprovação, na forma 
do Substitutivo no 1, do Projeto de Lei no 1.534/2001 (relator: 
Deputado José Henrique). Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Paulo Piau solicitando reunião para debater os projetos em 
tramitação que dispõem sobre a raça negra; e Edson Rezende 
solicitando a realização de reunião em Barbacena, para debater o 
Projeto de Lei n° 990/2000, que dispõe sobre a alimentação escolar 
na rede estadual de ensino. O Presidente destina essa parte da 
reunião para debater a implantação do Curso Normal Superior 
gratuito, em Barbacena, convida para tomar assento à mesa o Sr. 
José Antônio dos Reis, Reitor em exercício da UEMG, e concede a 
palavra ao Deputado Antônio Carlos Andrada, autor do requerimento 
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo 
após, a Presidência passa a palavra ao convidado, para que faça sua 
exposição. Registra-se a presença dos Srs. José Gama Dias, Pró-
Reitor da UEMG; Ana Adelina Lins e Silva, Pró-Reitera de 
Planejamento; Vera Macedo, Pró-Reitera de Ensino; Odacir Moraes, 
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Assessor-Chefe do Departamento Jurídico da UEMG; Ivan Amorim, 
Chefe de Gabinete da Reitoria; Paulo Augusto, Vereador de Belo 
Horizonte; Ronaldo Braga, Presidente da Câmara Municipal de 
Barbacena; membros dos Diretórios Acadêmicos da UEMG; pais e 
alunos da Escola Estadual de Ensino Técnico Profissionalizante 
Professor Fontes. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas, fazendo uso da palavra os 
Srs. Ronaldo Braga, Carlos Alberto Alves, Ernesto Machado, Adson 
Viana, Mário de Assis, Evariste Garcia de Matos, Jefferson Assis e 
ledir Bambirra. Após as considerações finais dos componentes da 
mesa dostrabalhos, como resultantes dos debates, são submetidos a 
votação e aprovados dois requerimentos do Deputado Paulo Piau 
solicitando seja marcada audiência com o Governador do Estado para 
debater a atual situação da UEMG e seja autorizada uma 
representação civil contra as autoridades constituídas pela não-
absorção pela UEMG das unidades do interior. Cumprida a finalidade 
da reunião, o Presidente 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, 13 de março de 2002. 
Paulo Piau, Presidente - José Henrique - Dalmo Ribeiro Silva -

Antônio Carlos Andrada. 
ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À 
PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.951 

Às quinze horas e um minuto do dia seis de março de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, 
Márcio Kangussu e Ambrósio Pinto (substituindo este ao Deputado 
Dilzon Melo, por indicação da Liderança do PTB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu, relator do 
parecer sobre o veto parcial oposto à Proposição de Lei no 14.951, 
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emite parecer que conclui pela manutenção do veto. Submetido a 
discussão e a votação, é aprovado o parecer. Prosseguindo, o 
Presidente suspende a reunião para a lavratura da ata. Logo após, 
são reabertos os trabalhos. Em virtude da aprovação do requerimento 
do Deputado Márcio Kangussu, o Presidente dispensa a leitura da ata 
da reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
da Comissão. Cumprida a finalidade da Comissão, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de março de 2002. 
João Paulo, Presidente - Márcio Kangussu - Ambrósio Pinto. 

ATA DA 41 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às quinze horas e quinze minutos do dia seis de março de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo 
Rezende, Ermano Batista, Sebastião Costa, Agostinho Silveira e 
Dilzon Melo (substituindo este ao Deputado João Pinto Ribeiro, por 
indicação da Liderança do PTB). Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Agostinho 
Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da 
pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, no 
1° turno, os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.926/2001 com 
a Emenda no 1 (relator: Deputado Geraldo Rezende) e 1.934/2002 
(relator: Deputado Agostinho Silveira ). Após discussão e votação, é 
aprovado o parecer que conclui pela inconstitucionalidade do Projeto 
de Lei no 1.905/2001 (relator: Deputado Agostinho Silveira, em virtude 
de redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator, 
Deputado Agostinho Silveira, que conclui pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n° 1 .883/2001, no 1 o turno, o Presidente defere o 
pedido de vista do Deputado Sebastião Costa. Os Projetos de Lei n°s 
1.879/2001, 1.930/2001, 1.884/2001 e 1.925/2001 são retirados da 
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Agostinho Silveira, 
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aprovado pela Comissão. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado o parecer que conclui pela inconstitucionalidade, em turno 
único, do Projeto de Lei no 1.782/2001 (relator: Deputado Dilzon Melo). 
O Projeto de Lei no 1.837/2001 (relator: Deputado Ermano Batista) é 
convertido em diligência ao DER-MG, após requerimento aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de março de 2002. 
Geraldo Rezende - Presidente - Agostinho Silveira - Durval Ângelo -

Ermano Batista - Márcio Kangussu. 
ATA DA 79• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de março 

de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Mauro Lobo, lvair Nogueira, Anderson Adauto, Antônio Carlos 
Andrada, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise, membros 
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Antônio Andrade, Eduardo Brandão e Márcio 
Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 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 parecer pela aprovação, no 1° 
turno, do Projeto de Lei Complementar no 48/2001 (relator: Deputado 
lvair Nogueira). 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 Antônio Carlos Andrada (2}, em que 
solicita seja o Presidente do IPSEMG convidado a prestar informações 
sobre os convênios, para fins previdênciários, mantidos entre esse 
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órgão e os municípios mineiros e sejam os Secretários da Fazenda 
e de Administração e o Presidente do IPSEMG convidados a prestar 
informações sobre a dívida do Estado com o IPSEMG. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Antônio Carlos Andrada -

lvair Nogueira. 
ATA DA ga REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DA AÇÃO SOCIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia sete de março de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson 
Rezende, Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Menezes, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a eleger o Vice-Presidente da 
Comissão, determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Edson Rezende para 
atuar como escrutinador. Apurados os votos, o Deputado Edson 
Rezende é eleito Vice-Presidente, com três votos, e é empossado 
pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para reunião extraordinária a ser realizada logo mais, às 16 
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de março de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Edson Rezende. 

ATA DA 3a 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, NO ESQUEMA DE 
FACILITAÇÃO DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E 
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SOLTURA EXTRALEGAL 

Às quinze horas do dia sete de março de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Alberto Bejani, Durval Ângelo, lrani Barbosa, Eduardo Brandão, Luiz 
Tadeu Leite e Dilzon Melo. Está presente, também, o Deputado 
Márcio Kangussu. Havendo número regimental, 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 o depoimento do Sr. Marcelo José de 
Morais Pinto e comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
dois ofícios do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, Desembargador Gudesteu Biber nos quais encaminha 
informações prestadas pelo Juiz de Direito da 3• Vara Criminal e 
Execução Penal da Comarca de Uberlândia referentes aos 
condenados por tráfico de drogas, latrocínio e homicídio, bem como 
sobre as condenações proferidas nos últimos seis anos, por 
infringência dos arts. 12 e 18 ou, isoladamente, do art. 12 da Lei no 
6.368, de 1976, ocorridas nessa comarca. 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 o depoimento do Sr. Marcelo José de Morais Pinto, 
que é convidado a tomar assento à mesa. A Presidência concede a 
palavra ao depoente, que responde a questionamentos dos 
Deputados Alberto Bejani, lrani Barbosa, Ermano Batista, Luiz Tadeu 
Leite e Durval Ângelo, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Encerrado o depoimento, a Presidência suspende a reunião. 
Reabertos os trabalhos, o Presidente coloca em votação requerimento 
do Deputado lrani Barbosa em que solicita seja encaminhado ao 
Governo do Estado pedido de garantia de vida para as autoridades 
que menciona. Fazem uso da palavra, para encaminhar, a votação, os 
Deputados Eduardo Brandão, Dilzon Melo, lrani Barbosa e Durval 
Ângelo. Colocado em votação, é o requerimento rejeitado. Logo após, 
o Presidente informa o recebimento de ofício do Diretor-Coordenador 
da Associação Sindical dos Servidores da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos, Marcos Aurélio de Paula Terrinha, que 
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afirma estar recebendo ameaças após seu depoimento na 
Comissão, ocorrido no dia 26/2/2002. A Comissão decide seja enviado 
ofício à Secretaria supracitada solicitando a transferência do 
funcionário para outro setor de trabalho, em que se sinta seguro e em 
condições de desempenhar suas funções. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de março de 2001. 
Ermano Batista - Presidente - Alberto Bejani - Durval Ângelo - lrani 

Barbosa- Luiz Tadeu Leite. 
ATA DA 11• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às dez horas do dia doze de março 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. Está 
presente, também, o Deputado Anderson Adauto. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis , declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente, nesse 
momento, suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, o parecer 
sobre o Projeto de Lei n° 1 . 756/2001 deixa de ser apreciado em 
virtude de solicitação de prazo regimental feita pelo relator, Deputado 
João Leite. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado o requerimento dos Deputados Marco Régis, 
Aílton Vilela, João Leite, Pinduca Ferreira e Alberto Bejani, em que 
solicitam seja realizado um estudo técnico do Projeto de Lei no 
1.756/2001, tendo em vista a complexidade da matéria e a sua ampla 
repercussão em todos os municípios mineiros. Requerem, ainda, seja 
contratada uma instituição especializada para o referido estudo e 
sejam solicitadas providências ao Presidente desta Casa relativas à 
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contratação da mencionada instituição. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de março de 2002. 
Marco Régis, Presidente - Aílton Vilela - João Leite. 

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

1.957/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Agostinho da Silveira, por meio do Projeto de Lei no 

1.957/2002, objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos 
Produtores Rurais de Brumadinho - APRB - , com sede nesse 
município. 

Publicado em 23/2/2002, foi o projeto distribuído a esta Comissão 
para exame preliminar, nos termos do art.188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação dos Produtores Rurais de Brumadinho - APRB -, está 

constituída há mais de dois anos no Estado, serve 
desinteressadamente à coletividade, sendo sua diretoria composta de 
pessoas reconhecidamente idôneas e não remuneradas pelo exercício 
de suas funções. Assim sendo, atende plenamente aos preceitos 
enunciados no art. 1 o da Lei n° 12.972, de 27/7/98, pelos quais as 
entidades podem ser declaradas de utilidade pública estadual. 

Compulsando a documentação inserta nos autos do processo, 
verificamos constar ali o estatuto com o registro no Cartório Civil de 
Registro de Pessoas Jurídicas, no qual encontramos o compromisso 
da entidade em não destinar lucros, vantagens nem bonificações a 
não ser aos seus próprios objetivos (art. 28). No caso de dissolução 
da entidade, a decisão de destinação do patrimônio ficará a cargo da 
assembléia geral, limitada obviamente pelo art. 22 do Código Civil 
brasileiro que assim dispõe, "in verbis": 

"Art. 22 - Extinguindo-se uma associação de intuitos não 
econômicos, cujos estatutos não disponham quanto ao destino ulterior 
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de seus bens, e não tendo os sócios adotado a tal respeito 
deliberação eficaz, devolver-se-á o patrimônio social a um 
estabelecimento municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou 
semelhantes. 

Parágrafo único - Não havendo no município ou no Estado,· no 
Distrito Federal ou no Território ainda não constituído em Estado, em 
que a associação teve sua sede, estabelecimentos em condições 
indicadas, o patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, à do 
Distrito Federal ou à da União". 

Diante do relatado, nada encontramos que impeça a tramitação da 
matéria nesta Casa. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.957/2002 
na forma proposta. 

Sala das Comissões, 12 de março de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Luiz 

Tadeu Leite- Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.878/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto em epígrafe declara 
a fábrica Fiação e Tecidos Santa Bárbara patrimônio histórico, 
cultural, paisagístico e turístico do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 24/11/2001 e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia para receber parecer, nos termos do art. 
102, c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 1.878/2001 declara a fábrica Fiação e Tecidos 

Santa Bárbara e as unidades de conservação e outras obras de arte 
integradas na fábrica, situadas no Município de Augusto de Lima, 
patrimônio histórico, cultural, paisagístico e turístico do Estado. 

A declaração, no caso, é ato tipicamente administrativo, pois incide 
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sobre bem determinado. Legislar no sentido material, e não apenas 
formal, é estabelecer regras de condutas abstratas, genéricas e 
inovadoras do ordenamento jurídico. A concretização da norma 
abstrata se faz, no âmbito da administração pública, por meio do ato 
administrativo, cuja produção deve obediência à lei material e a alguns 
requisitos básicos, entre os quais estão a competência e a motivação 
para produzi-lo, validamente. 

Declarar um bem como integrante do patrimônio histórico, cultural, 
paisagístico e turístico do povo mineiro corresponde, por outras 
palavras, a tombá-lo ou a iniciar um processo de tombamento, pois a 
finalidade da proteção almejada é impedir que o bem seja destruído 
ou danificado ou limitar a alteração de suas características sem prévia 
autorização do Poder Público. 

Diversos doutrinadores sustentam a inexistência de vedação 
constitucional para a realização de tombamento por ato legislativo 
federal, estadual ou municipal. Nesse sentido, o Prol. Paulo Affonso 
Leme Machado faz as seguintes considerações em sua obra "Direito 
Ambiental Brasileiro", 7" edição, Malheiros Editores, pág. 749: "Com 
todo o apreço ao ilustrado jurista Hely Lopes Meirelles, só podemos 
entender sua afirmação de que o tombamento 'em si é ato 
administrativo da autoridade competente, e não função abstrata da lei' 
e de que esta apenas estabelece 'as regras para sua efetivação' como 
mera preferência de que o tombamento seja sempre realizado por ato 
administrativo, e não uma posição doutrinária tomada. Segundo nos 
parece, não há proibição de legislar casuisticamente sobre o 
tombamento, pois se tal se admitisse seria praticamente amputar-se 
uma atividade legislativa, sem nenhum amparo constitucional. Poderia 
argumentar-se que não houve consulta a órgão técnico para a 
classificação conservativa pretendida. Parece-nos mais importante a 
intervenção de um corpo técnico na gestão do bem tombado do que 
na instituição dessa medida. Não é preciso ser um perito de nomeada 
para ter sensibilidade de que um bem deva ser conservado. Além 
disso, o Legislativo, nos seus três níveis, pode ser assessorado, como 
em outras matérias, também relevantes para o País, por especialistas 
de notória sabedoria e idoneidade". 

Legislar casuisticamente, no sentido de definir o bem sobre o qual 
incidirá a proteção estatal, é praticar ato administrativo revestido 
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apenas da formalidade da produção da lei material. Como 
exemplos de legislação casuística, observamos os arts. 84 da 
Constituição mineira e 3° da Lei n° 13.956, de 24/7/2001, que 
tombaram diversos bens. 

Portanto, o parlamento dispõe de competência para a prática desse 
ato. 

Quanto à justificação para a adoção dessa medida por parte do 
poder público, ressaltamos que a fábrica da Fiação e Tecidos Santa 
Bárbara Ltda. foi construída em 1870 pelo então Conselheiro do 
Imperador D. Pedro 11 João da Mata Machado e é, segundo consta 
nos autos, a indústria têxtil mais antiga do mundo ainda em 
funcionamento. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 .878/2001. 
Sala das Comissões, 12 de março de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Ermano 

Batista - Durval Ângelo - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 

1.825/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria da Bancada do PFL, o projeto de resolução em epígrafe 

objetiva sustar os efeitos do Decreto no 41.984, de 4/10/2001, que 
altera o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 38.104, de 
28/6/96, e dá outras providências. 

Aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, vem o projeto a 
esta Comissão para receber parecer no 2° turno. 

Nos termos do art. 189, § 2°, do Regimento Interno, apresentamos 
anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O Decreto no 41 .984, de 2001, que o projeto de resolução em tela 

pretende sustar, dispõe sobre o tratamento tributário diferenciado a 
operações com insumos e produtos agropecuários. 

A revogação de benefícios fiscais do ICMS, bem como a sua 
concessão, ainda que por meio de convênios interestaduais 
celebrados no Conselho Nacional de Política Fazendária- CONFAZ -, 

L--------0---------1 



deveria ter sido ratificada por lei específica discutida e votada nesta 
Assembléia Legislativa, o que não ocorreu. 

533 

Ademais, ao revogar determinados benefícios fiscais para o setor 
agropecuário que contemplavam hipóteses de redução de base. de 
cálculo e da carga tributária do ICMS, o referido decreto acabou 
incorrendo em majoração de tributo no mesmo exercício financeiro, 
esbarrando no consagrado princípio da anterioridade tributária, 
previsto no art. 150, inciso 111, alínea "b", da Constituição Federal. 

O maior gravame tributário é sentido nas operações com calcário, 
adubos e outros fertilizantes e gado bovino, que sofreram alterações 
em percentuais de redução de base de cálculo, o que, na prática, 
significa maior carga tributária do ICMS para tais produtos. 

Assim, é oportuno que seja sustado o decreto, até que o Poder 
Executivo discipline, de forma específica e diferenciada, em projetos 
de leis distintos, as hipóteses de redução ou de majoração de carga 
tributária, conforme o caso, sendo que para esta última hipótese a lei 
somente poderá vigorar no exercício subseqüente. 

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

Resolução no 1.825/2001 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1 .825/2001 
Susta o Decreto n° 41 .984, de 4 de outubro de 2001, que altera o 

Regulamento do ICMS e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica sustado o Decreto no 41 .984, de 4 de outubro de 2001, 

que altera o Regulamento do ICMS. 
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Rêmolo 

Aloise - lvair Nogueira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 977/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 977/2000, de autoria do Deputado José Milton, 

que dá a denominação de Escola Estadual Francisco Ferreira Maciel à 
Escola Estadual de Paracatu, 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 o do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI W 977/2000 
Dá nova denominação à Escola Estadual de Paracatu, situada no 

Município de Piranga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Passa a denominar-se Escola Estadual Francisco Ferreira 

Maciel a. Escola Estadual de Paracatu, situada no Município de 
Piranga. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de março de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Agostinho 

Patrús. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 

1.804/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução no 1.804/2001, de autoria da Mesa da 
Assembléia Legislativa, que altera o Sistema de Carreira da Secretaria 
da Assembléia Legislativa e dá outras providências, foi aprovado no 2° 
turno, com as Emendas n°s 1, 2 e 5 ao vencido no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.804/2001 
Altera o Sistema de Carreira da Secretaria da Assembléia 

Legislativa e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- O Sistema de Carreira do Quadro de Pessoal da Secretaria 

da Assembléia Legislativa, instituído pela Resolução no 5.086, de 31 
de agosto de 1990, com fundamento no art. 30 da Constituição do 
Estado, aplica-se na forma do disposto no art. 1 o da Resolução n° 
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5.157, de 13 de julho de 1995, e tem por finalidade: 

I - o treinamento, a capacitação e o desenvolvimento profissional do 
servidor; 

11 - o desenvolvimento do servidor na carreira, com base na 
igualdade de oportunidade, no mérito funcional, na qualificação 
profissional e no esforço pessoal; 

111 -o atendimento eficaz ao exercício das competências específicas 
do Poder Legislativo. 

Art. 2° - O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por 
promoção. 

Art. 3° - A promoção no sistema de carreira de que trata o art. 1 o 

desta resolução consiste na passagem ao primeiro ou ao segundo 
padrão subseqüente de vencimento, de acordo com os seguintes 
critérios, nos termos de regulamento: 

I - ao servidor que possuir a escolaridade especificada para o nível 
em que estiver posicionado na estrutura da carreira relativa ao cargo 
ocupado, a passagem ao segundo padrão subseqüente de 
vencimento dependerá da obtenção, nos dois anos do período 
aquisitivo, da pontuação mínima exigida na avaliação de 
"performance"; 

11 - ao servidor não alcançado pela hipótese do inciso anterior, a 
passagem ao primeiro padrão subseqüente de vencimento dependerá 
da obtenção, nos dois anos do período aquisitivo, da pontuação 
mínima exigida na avaliação de "performance". 

§ 1 o - A promoção do servidor dar-se-á, exclusivamente, por uma 
das formas previstas nos incisos do "capuf' deste artigo, a cada 
período aquisitivo. 

§ 2° - O período aquisitivo da promoção é de dois anos civis. 
§ 3° - Ao servidor de que trata o inciso I do "caput" deste artigo que 

esteja posicionado no penúltimo padrão de vencimento da sua 
carreira, aplica-se o disposto no inciso 11 do "caput" deste artigo. 

§ 4°- Ao servidor de que trata o inciso I do "caput" deste artigo que 
esteja posicionado no penúltimo padrão de vencimento do primeiro ou 
do segundo nível de sua carreira e que não atenda à escolaridade 
especificada para o nível subseqüente àquele em que esteja 
posicionado, aplica-se o disposto no inciso 11 do "caput" deste artigo. 
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§ 5° - Não se aplica o disposto nos incisos I e 11 do "caput" deste 

artigo ao servidor que esteja posicionado no último padrão de 
vencimento do primeiro ou do segundo nível de sua carreira e que não 
tenha a escolaridade especificada para o nível subseqüente àquele 
em que esteja posicionado. 

§ 6° - O posicionamento do servidor no nível da estrutura da carreira 
do cargo ocupado observará, nos termos de regulamento, o seu grau 
de escolaridade e o seu padrão de vencimento. 

§ 7° - Na avaliação de "performance" do servidor, deverão ser 
consideradas, nos termos de regulamento, as finalidades do sistema 
de carreira a que se refere o art. 1 o desta resolução. 

Art. 4°- Nos termos de regulamento, a gratificação a que se refere o 
art. 28 da Resolução n° 5.086, de 31 de agosto de 1990, somente 
será concedida a cada interstício de dois anos civis, limitada a sete 
vezes, ao servidor posicionado no padrão AL-52 que obtenha, nos 
dois anos do período aquisitivo, a pontuação mínima exigida na 
avaliação de "performance" e que possua a escolaridade especificada 
para o nível em que estiver posicionado. 

Parágrafo único - O primeiro período aquisitivo da gratificação de 
que trata este artigo tem início no ano em que o servidor alcançar o 
padrão AL-52. 

Art. 5° - A compatibilização entre os períodos aquisitivos referentes 
aos institutos de que tratam os arts. 4°, 5° e 10 da Resolução no 5.157, 
de 13 de julho de 1995, com os referentes aos institutos de que tratam 
os arts. 2° e 4° desta resolução dar-se-á na forma de regulamento. 

Art. 6° - O disposto nos arts. 1 o a 5° desta resolução aplica-se ao 
servidor pertencente ao Grupo de Execução, instituído no art. 5° da 
Resolução n° 5.1 05, de 26 de setembro de 1991. 

Art. 7° - O "caput" e o inciso V do art. 3° da Resolução n° 5.1 00, de 
29 de junho de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3° - O quantitativo de cargos por gabinete parlamentar é 
estabelecido no início da Legislatura, mediante indicação do titular do 
gabinete e aprovação do 1 °-Secretário, observadas as seguintes 
normas: 

V - o interstício mínimo de trinta dias para as alterações na lotação 
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numérica de cada gabinete parlamentar.". 

Art. ao - A pontuação de que trata o art. 3° da Resolução no 5.179, 
de 23 de dezembro de 1997, fica destinada, na sua totalidade, 
somente para utilização na estrutura de cargos do gabinete 
parlamentar, respeitado o limite máximo de vinte e três cargos. 

Art. 9° - Os cargos de Secretário Parlamentar e de Auxiliar de 
Gabinete Parlamentar de que trata o item 5 do inciso I do Anexo I da 
Lei no 9.384, de 18 de dezembro de 1986, passam a denominar-se, 
respectivamente, Assistente Legislativo I e Assistente Legislativo, 
mantidos os respectivos códigos, forma de provimento e padrões de 
vencimento AL-20 e AL-13, com os quantitativos respectivamente 
fixados no item 5 do inciso I do Anexo I da mencionada lei. 

Art. 1 O ~ O art. 11 da Resolução no 5.157, de 13 de julho de 1995, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11 - Fica revogado o art. 7° da Resolução no 5.111, de 19 de 
dezembro de 1991.". 

Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo o efeito dos arts. 1 o a 6° a 1 o de janeiro de 2002. 

Art. 12- Ficam revogados o inciso 11 do art. 101 da Resolução no 
800, de 5 de janeiro de 1967, o inciso 11 do art. 3° da Resolução no 
5.1 00, de 29 de junho de 1991, o parágrafo único do art. 9° da 
Resolução no 5.118, de 13 de julho de 1992, a ela acrescido pelo art. 
3° da Resolução no 5.123, de 4 de novembro de 1992, e as 
disposições em contrário, em especial, os arts. 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 1 o 
da Resolução no 5.157, de 13 de julho de 1995. 

Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
Agostinho Patrús, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.849/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.849/2001, de autoria do Governador do 

Estado, que dá nova denominação à Escola Estadual Neder lssa, 
situada no Município de Governador Valadares, 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. 
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Dá nova denominação à Escola Estadual Neder lssa, situada no 
Município de Governador Valadares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Passa a denominar-se Escola Estadual Professor Paulo 

Freire a Escola Estadual Neder lssa, situada no Município de 
Governador Valadares. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de março de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Amilcar 

Martins. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 12/3/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Paulo Pettersen, dando ciência à Casa do falecimento 
do Sr. Juarez Martins da Silva, ocorrido em 3/3/2002, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento 
de Gilberto Rodrigues Soares, ocorrido em 6/3/2002, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 332a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13/3/2002 
Presidência dos Deputados Ivo José, Wanderley Ávila e Bené Guedes 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem no 286/2002 
(encaminha o Projeto de Lei n° 2.022/2002), do Governador do Estado 
- Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei no 2.023/2002 - Projeto de Resolução no 
2.024/2002 - Requerimentos n°s 3.203 a 3.205/2002 - Requerimentos 
da Comissão de Assuntos Municipais, da CPI do Sistema Prisional e 
dos Deputados José Milton e Elaine Matozinhos e outro -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Fiscalização 
Financeira, do Trabalho e de Assuntos Municipais e dos Deputados 
Marcelo Gonçalves, Dimas Rodrigues, Arlen Santiago (2), João Pinto 
Ribeiro, Ambrósio Pinto, Antônio Carlos Andrada e Maria Olívia -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite, Luiz Tadeu 
Leite, Miguel Martini, Rogério Correia e Amilcar Martins - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. 
Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações 
- Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados José 
Milton e Elaine Matozinhos e outro; deferimento - Discussão e 
Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 
1.804/2001; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento no 
3.027/2001; aprovação - Requerimento no 3.028/2001; aprovação; 
verificação de votação; inexistência de quórum para votação; 
anulação da votação - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

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 - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
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Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton 
- Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu 
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado 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• Parte 
1 • Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Bené Guedes, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Márcio Kangussu, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM No 286/2002* 
Belo Horizonte, 12 de março de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
altera incisos e parágrafo único da Lei no 13.268, de 21 de julho de 
19g9, que autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG - a participar de consórcio para a construção da 
Hidrelétrica de I rapé e dá outras providências. 

O projeto resulta da necessidade que se faz patente e urgente de 
ser autorizada a empresa COPASA-MG a participar, em conjunto com 
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a CEMIG, de projetos e construção de novas hidrelétricas e 
termoelétricas em Minas Gerais, conforme salienta o Secretário de 
Estado de Transportes e Obras Públicas em sua exposição sobre o 
assunto, que em anexo encaminho para instruir o exame do projeto. 
Note-se que o projeto não traduz senão alteração a uma outra lei, uma 
vez que tal autorização já foi concedida para outras situações, como 
consta do documento legislativo, cuja alteração agora se propõe. 

Esclareço que a proposta não está em desacordo com qualquer 
norma hierarquicamente superior em vigor, não importando em 
aumento de despesa e constituindo uma conquista administrativa 
significativa para a melhoria da prestação dos serviços públicos 
fundamentais. 

Renovo a Vossa Excelência, nesta oportunidade, meu elevado 
apreço e distinta consideração. 

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

Exposição de Motivos 
Senhor Governador, 
Através da Lei n° 13.268, de 21 de julho de 1999, a COPASA-MG foi 

autorizada a participar de consórcio para a construção da Hidrelétrica 
de lrapé, cuja concessão foi outorgada à CEMIG, através de processo 
licitatório gerido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Ocorre que, por razões alheias à vontade da COPASA-MG e da 
CEMIG, o consórcio para a construção da aludida hidrelétrica não foi 
formado. 

No entanto, razões de ordem econômico-financeira aconselham a 
participação da COPASA-MG, em conjunto com a CEMIG, em 
projetos de construção de novas hidrelétricas e termoelétricas no 
âmbito do território de Minas Gerais, tendo em vista que a citada 
estatal situa-se entre as empresas que mais consomem energia no 
Estado e, por conseqüência, a sua participação na construção de 
hidrelétricas e termoelétricas lhe permitirá uma considerável economia 
de energia. Para se ter uma idéia do consumo de energia no âmbito 
da COPASA-MG, basta atentar que aproximadamente 12% de seu 
faturamento são destinados para tal fim. 

Ademais, a participação da COPASA-MG em empreendimentos de 
tal natureza, certamente, facilitará a obtenção de estruturas de 
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financiamentos para a construção e implementação de novas 
hidrelétricas e termoelétricas, fato que contribuirá, decisivamente, 
ainda mais, para o progresso do Estado. 

Assim, em razão da impossibilidade de se formar consórcio para a 
construção da Hidrelétrica de lrapé, é imprescindível alterar os incisos 
I e li e o parágrafo único do artigo 1 o da Lei no 13.268, de 1999, de 
forma a permitir que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG - possa participar de consórcios e constituir sociedades 
de propósito específico para a construção e exploração de novas 
hidrelétricas e termoelétricas em conjunto com a CEMIG, de acordo 
com as suas possibilidades técnicas e financeiras, observado o 
interesse público. 

Em face do exposto e da relevância do assunto, submeto à 
apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei em anexo, que altera 
dispositivos da Lei no 13.268, de 1999, sugerindo o seu 
encaminhamento à Assembléia Legislativa, em regime de urgência, de 
acordo com o disposto no artigo 69 da Constituição do Estado. 

Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência as 
expressões de meu elevado apreço e distinta consideração. 

Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de Estado de 
Transportes e Obras Públicas. 

PROJETO DE LEI N° 2.022/2002 
Altera os incisos I e 11 e o parágrafo único do art. 1 o da Lei no 13.268, 

de 21 de julho de 1999, que autoriza a Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais - COPASA-MG - a participar de consórcio para a 
construção da Hidrelétrica de I rapé e dá outras providências. 

Art. 1 o - Os incisos I e 11 e o parágrafo único do artigo 1 o da Lei n° 
13.268, de 21 de julho de 1999, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 1°- ............................................................... . 
I - participar de consórcios para a construção de hidrelétricas e 

termoelétricas; 
11 - participar da constituição de soc;iedades de propósito específico 

responsáveis pela viabilização de recursos para a construção e a 
exploração de hidrelétricas e termoelétricas. 

Parágrafo único - As participações a que se referem os incisos I e 11 
deste artigo serão encaminhadas pela COPASA-MG à Assembléia 
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Legislativa, no prazo de 1 O (dez) dias, contado de suas respectivas 
formalizações.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário." 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência 
Gutierrez da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de 
recursos financeiros destinados ao Estado. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Cácio Duarte Guerra, Secretário de Desenvolvimento 
Econômico de ltabira, encaminhando exemplar de CD contendo filme 
institucional que divulga o potencial econômico e turístico e os valores 
culturais desse município. 

Do Sr. Hélio Luiz Lacerda, Vereador à Câmara Municipal de Jacinto, 
encaminhando côpia de requerimento de sua autoria, em que protesta 
contra a situação desse município, que se encontra praticamente 
isolado e sem assistência depois das últimas enchentes. (- À 
Comissão de Transporte.) 

Do Sr. José Luciano Pereira, Coordenador Seccional do Conselho 
Estadual de Política Ambiental - COPAM -, encaminhando cópia de 
parecer elaborado pela assessoria jurídica do IEF a respeito da 
inconstitucionalidade da Lei no 13.999, de 29/9/2001. (- À Comissão 
de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Valdomiro Cardoso da Silva, representante das Associações 
da Bacia do Riachão, solicitando providência para solucionar os 
problemas existentes na região do Alto Riachão. (- À Comissão de 
Meio Ambiente.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - 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 
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proposições: 

PROJETO DE LEI N° 2.023/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE de Joaíma. 
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 Joaíma, com sede no Município 
de Joaíma. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de março de 2002. 
Márcio Kangussu 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE de Joaíma é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por 
finalidade prestar assistência ao excepcional para integrá-lo na 
sociedade. Está situada na Rua Osvaldo Cruz, 169 - Bairro 
Cambalacho, no Município de Joaíma, com foro na Comarca de 
Jequitinhonha. 

Para consecução de seus objetivos, coopera com as instituições 
empenhadas na educação, no desenvolvimento e na integração do 
excepcional, com o intuito de obter informações e recursos para 
propiciar uma vida melhor a seus associados e manter-se 
financeiramente. 

Ressaltamos que a entidade está em pleno funcionamento há mais 
de dois anos, sua diretoria é composta por pessoas 
comprovadamente idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas 
funções. 

- 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 RESOLUÇÃO N° 2.024/2002 
Altera a redação dos arts. 101 e 102 do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e institui a 
Comissão de Segurança Pública. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- O art. 101 do Regimento Interno fica acrescido do seguinte 

inciso XV: 
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"Art. 101 - ......................... . 
XV- de Segurança Pública.". 
Art. 2° - O art. 102 do Regimento Interno fica acrescido do seguinte 

inciso XV, revogando-se a alínea "d" do inciso V do referido artigo: 
"Art. 102- .......................... . 
XV - da Comissão de Segurança Pública: 
a) a política de segurança pública; 
b) a política de combate ao crime organizado; 
c) a política carcerária; 
d) a política de recuperação e de reintegração social de egressos do 

sistema prisional; 
e) a defesa civil.". 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Mesa da Assembléia 
Justificação: A questão da segurança pública tem-se tornado um dos 

maiores problemas da sociedade, que se vê alarmada com a 
crescente escalada da violência, conforme atestam índices de 
criminalidade aterradores, sem precedentes em nossa história, e o 
clima de insegurança permanente em que vivem os brasileiros. O 
problema ganha contornos ainda mais dramáticos em face dos últimos 
acontecimentos envolvendo o assassinato de importantes 
personalidades do cenário político brasileiro, bem como de 
autoridades públicas, como o assassinato de um combativo Promotor 
de Justiça em Belo Horizonte, o que revela, de maneira extremamente 
preocupante, que a criminalidade se volta não só contra os cidadãos, 
como também se insurge contra as próprias instituições 
constitucionalmente incumbidas de combatê-la. 

Evidentemente o enfrentamento desse angustiante problema 
demanda um complexo de ações não só do poder público, como de 
toda a sociedade. Nesse sentido, este parlamento, enquanto instância 
representativa do povo mineiro, não pode se evadir de sua missão 
institucional de buscar soluções tendentes a coibir a atividade 
criminosa. O primeiro passo em direção ao cumprimento desse 
desiderato consubstancia-se na criação de uma comissão permanente 
voltada especificamente para o trato das questões afeitas à segurança 
pública. Conquanto tais questões venham recebendo tratamento 
legislativo especializado no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, 
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entendemos que o momento atual impõe o rearranjo institucional 
das comissões permanentes de modo a se criar uma específica 
Comissão de Segurança Pública, a qual concentraria todos os seus 
esforços nessa matéria. Ademais, tal medida tenderia a otimizar os 
trabalhos da própria Comissão de Direitos Humanos, pois que sua 
atuação ficaria adstrita à defesa dos direitos individuais, coletivos, 
políticos, bem como das etnias, das mulheres e dos grupos sociais 
minoritários, desincumbindo-se da formulação de políticas de 
segurança pública. 

Cumpre ressaltar que a medida proposta, qual seja a criação da 
Comissão de Segurança Pública, foi objeto de requerimento do 
Deputado João Pinto Ribeiro, inspirou a elaboração de minuta de 
projeto de resolução pelo Deputado Antônio Andrada, além de ter sido 
acolhida pelo Colégio de Líderes, o que revela ser a iniciativa 
expressão de um anseio generalizado no âmbito deste parlamento. 

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 79, inciso VIl, alínea "a", do Regimento 
Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 3.203/2002, do Deputado José Milton, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Universidade Federal de Ouro Preto pela nota máxima recebida pelos 
cursos de licenciatura em Matemática e Farmácia no Exame Nacional 
de Cursos - 2001, realizado pelo Ministério da Educação e Cultura. (-
À Comissão de Educação.) 

N" 3.204/2002, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas à conclusão do pronto-
socorro da Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros. 

N° 3.205/2002, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Comandante da 4" Região Militar com vistas à participação 
do Exército no combate à dengue no Estado. 

Da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja contratada 
empresa especializada para realizar estudo técnico do Projeto de Lei 
no 1.756/2001. (-À Mesa da Assembléia.) 

Da CPI do Sistema Prisional, solicitando seja providenciada a 
substituição dos Deputados lrani Barbosa, Eduardo Brandão e Durval 
Ângelo, membros da referida CPI, que não estariam atuando com 
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imparcialidade, fato que poderia prejudicar os trabalhos da 
Comissão. (-Ciente. Publique-se.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
José Milton e Elaine Matozinhos e outro. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Fiscalização Financeira, do Trabalho e de Assuntos Municipais e 
dos Deputados Marcelo Gonçalves, Dimas Rodrigues, Arlen Santiago 
(2), João Pinto Ribeiro, Ambrósio Pinto, Antônio Carlos Andrada e 
Maria Olívia. 

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

funcionários da Assembléia, servidores do Estado que acompanham a 
reunião, telespectadores da TV Assembléia, venho, nesta parte da 
reunião destinada às comunicações e aos discursos, trazer uma 
grande preocupação de todos em Minas Gerais, especialmente em 
Belo Horizonte. 

Hoje, pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, tive a 
oportunidade de apresentar dois requerimentos para que, o mais 
urgente possível, tenhamos duas audiências públicas dessa 
Comissão. A primeira se destina a discutir uma situação das mais 
graves que vêm ocorrendo em Belo Horizonte, município que, de 
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tem a obrigação 
de cuidar da educação infantil. Atualmente, 90% das crianças estão 
fora da creche e da pré-escola. 

Para agravar essa situação de descuido do município, agora temos 
cerca de 180 creches, que cuidam de nossas crianças e fazem o 
trabalho da Prefeitura, há dois meses sem receber o repasse da 
Prefeitura da Capital, vivendo algumas delas uma situação terrível, 
estando à beira do fechamento e da necessidade de devolver essas 
crianças para suas famílias, já que não têm recursos para bancar os 
custos. 

Portanto, estamos apresentando um requerimento para ouvirmos o 
Ministério Público, os representantes da Prefeitura e os do Movimento 
de Luta Pró-Cheche, que trazem essa denúncia da falta do repasse 
obrigatório de recursos para cuidar das crianças, obrigação que seria 
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da Prefeitura. 

Há outra situação que nos preocupa muito. O Deputado Marcelo 
Gonçalves, presente neste Plenário, apresentou emenda ao meu 
requerimento, hoje, na Comissão de Direitos Humanos, com relação 
ao seguinte problema. Estão faltando leitos nos CTis de BH. Hoje 
ocorreu a morte de cidadãos mineiros que recorreram a esta Capital, 
onde se encontram a maioria dos hospitais públicos, porque não 
puderam ser atendidos nos CTis. A PBH prometeu 1 O leitos de CTI 
em 48 horas. Depois, recebemos a informação de que esse prazo 
seria de cinco dias. Elaborei requerimento de audiência pública para 
discutirmos essa situação. Alguns reclamam da vinda de muitos do 
interior para serem atendidos em BH, como se isso fosse culpa deles. 
Os Governos não se preocuparam em construir hospitais no interior 
para atenderem à população. Não se trata de erro da população, mas 
dos Governos, que não deram condições para que as diversas regiões 
do Estado tivessem hospitais para atender as pessoas que 
necessitam de cuidado mais intensivo. 

Solicitei essa audiência pública para ouvirmos a Secretaria de 
Estado da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Belo Horizonte 
recebe aproximadamente R$500.000.000,00 para tratar da saúde, 
mas, quando a população precisa dos leitos de CTI, não existem. É 
impressionante o número de crianças que morrem por ano em BH por 
falta de CTI neonatal. O Deputado Marcelo Gonçalves apresentou 
emenda para que pudéssemos discutir também a situação do pronto-
socorro de Venda Nova. Esse problema já se arrasta há muitos anos, 
e não há solução por parte do poder público. 

Acompanhando atentamente o diário oficial do município, tive o dom 
de conhecer a prioridade de Belo Horizonte. O Estado juntou-se à 
PBH para tratar de grande prioridade da Capital, que é a Praça Sete. 
Amamos essa praça e concordamos que deva ser revitalizada, mas, 
acima disso, há problemas muito mais importantes, como os recursos 
para as creches e para os CTis e as áreas de risco. Nesta cidade, 400 
mil pessoas não têm coleta de esgoto e não recebem água encanada 
em suas casas. Desejamos falar em saúde. O diário oficial de BH traz 
ratificação de dispensa de licitação. (- Lê:) 

"Em face da solicitação da Secretaria Municipal de Coordenação de 
Administração e Recursos Humanos, bem como do parecer aprovado 
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pelo Procurador-Geral do município, ratifico a situação de dispensa 
de licitação, com fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei Federal no 
8.666, de 1993, cujo objeto é a contratação da Empresa Jorlan BH 
Ltda., para aquisição de veículo de grande porte, visando garantir 
maior segurança do Prefeito de Belo Horizonte, em conformidade com 
o art. 26 do referido diploma legal." 

Esse documento vem assinado pelo Prefeito em exercício, Fernando 
da Mata Pimentel. Ora, esse inciso fala da dispensa de licitação em 
caso de emergência, de calamidade. O Prefeito de Belo Horizonte 
usou o inciso do art. 24 dessa lei, para dispensar licitação de um 
veículo de grande porte, a fim de que o Prefeito de Belo Horizonte 
tenha segurança. Essa é a prioridade da Prefeitura de Belo Horizonte. 
Essas são as prioridades do Governo do Estado: arrumar a Praça 
Sete, comprar veículo de grande porte, com dispensa de licitação, 
para dar segurança ao Prefeito de Belo Horizonte. Deputado Miguel 
Martini, V. Exa., que presidiu a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária da Assembléia Legislativa por muito tempo, sabe que 
dispensa de licitação é por motivo de calamidade. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado João Leite, 
parabéns pelo seu pronunciamento. V. Exa, que foi escolhido pela 
população de Belo Horizonte com quase 600 mil votos, para fiscalizar 
a atuação deste desgoverno municipal em Belo Horizonte, sabe que, 
se a opinião pública não se tivesse manifestado, o Prefeito Fernando 
Pimentel teria, junto com o Governador Itamar Franco, iniciado uma 
obra de cento e tantos milhões, para fazer a passagem subterrânea 
da Praça da Liberdade. Quer dizer, a prioridade era desfazer o que 
está lá, cavar buraco, passar por baixo cento e tantos milhões. A 
opinião pública se manifestou, nós nos manifestamos, e eles, então, 
perceberam que ia ficar muito ruim. Crianças estão morrendo por falta 
de CTI, pessoas estão morrendo por falta de CTI e por causa da 
violência em Belo Horizonte - são cerca de 1 O, 11 homicídios a cada 
fim de semana -, e a prioridade é fazer um túnel na Praça da 
Liberdade?! 

O Prefeito comemorou, Deputado João Leite- se não me engano, V. 
Exa. até levantou isso da tribuna, num aparte -, a redução de 
R$50.000.000,00 no investimento com educação em Belo Horizonte. 
Deu entrada a ação na justiça e agora pode investir R$50.000.000,00 
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a menos. Deveria ser o contrário, quer dizer, deveria comemorar se 
pudesse investir R$50.000.000,00 a mais. Nunca cumpriu o que diz a 
lei orgânica do município - dos 30% -, e agora fez festa para 
comemorar isso. 

V. Exa. deve lembrar-se de que fomos juntos fazer denúncia sobre 
aquelas obras da Pampulha, que já começaram. Foram denunciadas 
por motivo de manipulação e até hoje - não sei se V. Exa. recebeu -
não recebi o parecer do Ministério Público, que não nos deu resposta. 
Estamos vendo a obra seguir para atender à Andrade Gutierrez, uma 
grande empreiteira, que teve a obra acertada conforme denunciamos 
aqui da tribuna. Então, Deputado João Leite, ficamos nos 
perguntando: "quais são os reais interesses do Sr. Fernando 
Pimentel? Qual é a prioridade deste Governo? É aquilo que atende à 
sociedade e, de modo especial, aos mais carentes, porque são esses 
que precisam do Governo? Ou se atende a outros interesses - não 
sabemos quais - como, por exemplo, a compra de um carro para 
proteger o Prefeito?". Talvez o seu desgoverno seja tão grande, que 
está com medo de andar na cidade. Então, protege-se. O Prefeito tem 
dinheiro que não é dele e nem precisa fazer dispensa de licitação. 

Concluo, Deputado João Leite, agradecendo o seu aparte e dizendo 
que é lamentável que tenhamos que assistir a isso. Fizemos o nosso 
papel de denunciar. Que a sociedade o julgue! 

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Miguel Martini. 
V. Exa. aborda questão muito importante. A Lei Orgânica de Belo 
Horizonte diz que o município não pode investir menos que 30%. 
Pode investir mais, nunca menos. 

Desde 1997, a PBH nunca investiu mais do que 25% na educação. 
É o que determina a Constituição Federal. Agora, há uma ADIN contra 
a LOM. Sabemos que ADIN é retroativa. Querem apagar o passado, 
não deixar nada à mostra, para todos verem: falta investimento na 
educação. 

Há dois meses as creches de BH não recebem. Ao mesmo tempo, o 
Prefeito compra carro para a sua segurança. O Deputado Miguel 
Martini não nos deu o número da violência do último fim de semana. 
Tivemos, em Belo Horizonte, 18 homicídios. E o Prefeito quer 
segurança pessoal. Queremos segurança para a população da 
cidade, queremos que nossas crianças sejam prioridade, que qualquer 
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cidadão de Minas chegue a BH, onde estão as referências médicas 
do Estado - os hospitais foram construídos com recursos públicos -, e 
tenha atendimento, para que não morra nas filas, aguardando 
atendimento. É lamentável essa situação. Muito obrigado. 

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

pessoas que nos acompanham das galerias e pela TV Assembléia, a 
política nacional, nos últimos dias, sofreu uma reviravolta profunda, o 
que é motivo do nosso acompanhamento e da nossa tensão. Um 
assunto como esse não pode passar despercebido na Casa, que é a 
casa do povo. 

Há poucos dias, Lula, candidato a Presidente da República, estava 
mantendo seus 25% ou 30% nas pesquisas, e houve o chamado 
fenômeno Roseana Sarney. Com um crescimento tão grande, parecia 
que havia alguma coisa estranha, porque, em política, sabemos que 
os crescimentos não se dão com tanta facilidade. Bastaram as 
primeiras denúncias para a candidata cair vertiginosamente. 

A maioria do povo brasileiro não quer a candidatura do PT. E está 
buscando alguma alternativa. Tão logo cai Roseana, cresce, vejam só, 
José Serra, candidato de Fernando Henrique Cardoso, o Presidente 
que afundou o Brasil e sua economia, que fez o maior crime do 
processo de privatização na história brasileira. Isso mostra aquilo para 
o que chamo a atenção: o povo brasileiro está aguardando um grande 
candidato, ainda não fez a sua opção. Está aguardando um nome que 
tenha o perfil de cidadão honrado, de político honesto, que não faz 
experiência, sabe governar com seriedade, sem aventuras, como 
aconteceu no passado com o Brasil. 

Lamentavelmente, o meu partido, o PMDB, entrega as pérolas aos 
porcos, quando não compreende esse grande motivo e esse grande 
momento nacional: apesar de ter um excelente candidato, o partido 
prefere vender a sua sigla e o seu tempo para Fernando Henrique 
Cardoso. Com isso, tem de entregar a mercadoria. O Brasil está 
perdendo a oportunidade de eleger Itamar Franco como Presidente da 
República se não houver uma mobilização urgente da classe política. 
Seria a grande possibilidade de um nome que está faltando na política 
brasileira enfrentar esse grave momento. Se houver bom-senso e 
juízo das pessoas de bem deste País, daqueles que o comandam e 
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, está em tramitação nesta Casa o 
Projeto de Lei Complementar no 48/2001, enviado pelo Governador 
Itamar Franco, que analisa a questão da previdência de Minas Gerais. 
Esse projeto já mereceu muitas discussões. Sabemos que o 
funcionalismo público estadual dos três Poderes e a família IPSEMG 
estão acompanhando com atenção a tramitação desse projeto. A essa 
altura, devemos fazer um alerta a esta Casa: às vezes, subjacentes a 
propostas aparentemente inocentes, podem existir lobos vestidos com 
pele de cordeiro. Refiro-me, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a um 
substitutivo apresentado nesta Casa com o objetivo de desfigurar a 
proposta original enviada pelo Governo do Estado. Esse substitutivo, 
patrocinado por integrantes da Oposição desta Casa, está prevendo 
praticamente a criação de um outro instituto que não é o IPSEMG. 
Chega, inclusive, a mudar o seu nome para IPSAMG, ou algo 
parecido. 

Tenho a certeza de que, por detrás disso, não está apenas a 
mudança de um nome, mas uma nova filosofia, uma filosofia liberal, 
privativista. Esse projeto possibilita que o funcionário público escolha 
o plano de saúde que desejar. Alguém poderia dizer que isso é 
normal, é democrático. Mas aqueles que desejam o fortalecimento do 
IPSEMG sabem que, dando opções ao funcionário público para que 
escolha o seu plano, haverá planos picaretas no mercado, fazendo 
propostas mirabolantes, sem nenhuma segurança efetiva para os 
servidores, porque desejam apenas captar uma clientela nova. 

Embora os salários recebidos pelos funcionários públicos sejam 
minguados, podem atrair a atenção de grandes investidores do setor 
de seguro e saúde da Itália e dos Estados Unidos, que, portanto, virão 
ao Brasil para tirar o dinheiro dos brasileiros. Usando de planos 
mirabolantes, proporão uma assistência à saúde que, depois, ninguém 
sabe se darão. Por essa razão, devemos ficar atentos a tais 
propostas, porque desejamos o IPSEMG forte, praticando a saúde 
solidária, um organismo fortalecido, em condições de oferecer ao 
funcionário público estadual a saúde que merece. Dispersar agora, 
dividir forças agora seria entregar a galinha para a raposa tomar 
conta. 
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O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Ilustre Deputado Luiz 

Tadeu Leite, quero fazer minhas as palavras de V. Exa., mas quero 
acrescentar o seguinte. 

Ontem, quando ocupava esta tribuna com o mesmo propósito de V. 
Exa., de ver esse projeto aprovado, disse que fazia questão absoluta 
de tratar esse assunto com a maior seriedade, sem demagogia e, 
efetivamente, expressando um sentimento que é de todos. Naquele 
momento, poderia ter acrescentado algo que soa como demagogia, 
mas que é absolutamente a verdade. 

Aproveito a presença de V. Exa. na tribuna para dizer que me 
lembro, quando criança, de minha mãe, servente escolar do grupo 
escolar de Cachoeira da Prata, minha terra natal - o qual, hoje, tem o 
nome da minha primeira professora, Profa. Maria Anália -, vir 
inúmeras vezes a Belo Horizonte trazer a mim e a minhas irmãs para 
consultar no IPSEMG e, portanto, beneficiarmo-nos de sua 
previdência social. 

Falo isso porque qualquer cidade mineira hoje - e somos 853 
municípios - espera desta Casa um respeito muito grande para com 
esse assunto, que diz respeito às famílias mineiras, diz respeito a um 
patrimônio que é de nós, mineiros. Por isso, ilustre Deputado, faço 
coro com V. Exa. para que possamos agilizar a votação dessa 
matéria. Parabéns, Deputado. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu 
Leite, também quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Entendo 
que, muitas vezes, temos de assumir posições bem definidas e firmes, 
e a posição que adotamos nesta Casa é de total e irrestrito apoio a 
esse instituto, que é o maior patrimônio do trabalhador mineiro. (-
Palmas.) 

Com relação à questão de futuros planos de saúde que poderão 
aparecer, quero dizer que participamos de um debate com o 
representante do PROCON de Belo Horizonte, que foi muito firme ao 
dizer que o IPSEMG tem condição, aperfeiçoando o seu sistema de 
atendimento médico, principalmente no interior de Minas Gerais, 
credenciando bons hospitais e, se possível e se for importante, 
construindo novas unidades próprias, de proporcionar ao trabalhador 
mineiro o melhor plano de saúde.(- Palmas.) 

Essas não são palavras minhas, mas do representante do PROCON 
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de Belo Horizonte, que nos alertou dizendo que outros planos de 
saúde podem ser atraentes nesse momento, mas podem inviabilizar 
esse instituto do trabalhador mineiro. 

Parabéns pelo seu trabalho. Falo isso em meu nome e no do PDT, 
que vai, unanimemente, dar apoio a esse instituto e, principalmente, 
aos funcionários de Minas Gerais. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite*- Agradeço a V. Exa. 
Sr. Presidente, ainda havia algumas dúvidas no projeto original, mas 

ontem, numa reunião, as dúvidas entre o Governo e as lideranças do 
IPSEMG foram acertadas. O projeto está caminhando enxuto nas 
comissões e tem condições, havendo boa-vontade desta Casa, de, 
ainda esta semana, ser aprovado. 

Por exemplo, havia a questão dos conselhos, porque não se tinha a 
previsão de conselhos externos ao IPSEMG, o que acho até que não 
era necessário. 

Pela proposta apresentada, haverá a formação de dois conselhos, 
um externo, composto pelos organismos, em que os servidores são 
integrantes do IPSEMG, e outro interno, para que administre o dia-a-
dia do Instituto. É importante, neste momento, ficar claro que não 
podemos deixar um trabalho que está bem feito, funcionando bem no 
interior do Estado, pois o IPSEMG tem capilaridade em todo o interior 
de Minas Gerais, é uma célula viva em cada município, presente, 
prestando assistência. (- Palmas.) 

Freqüentemente, recebo manifestações de aplauso ao Governo pela 
boa qualidade dos serviços que o IPSEMG presta aos seus 
associados em Minas Gerais, e não podemos deixar que um projeto 
desse, que está dando certo, seja transfigurado em aventuras cujo 
tamanho e conseqüências não sabemos. Não podemos mexer naquilo 
que está dando certo, não precisamos consertar a cadeira que não 
está quebrada. Se está funcionando bem, temos de dar condições 
para que funcione melhor, amplie sua assistência e melhore, inclusive, 
Srs. Deputados, a remuneração dos funcionários do IPSEMG, que 
ficou abaixo da remuneração da FHEMIG e da FUNED, depois dos 
projetos que foram aprovados no ano passado. 

Digo isso porque, quando apareceu uma emenda que melhorava os 
salários do IPSEMG, ouvimos dizer que, na verdade, iria aumentar 
acima dos demais salários. Depois de aprovada, percebemos o 
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contrário: o IPSEMG, que estava em situação mais ou menos 
equiparada com os outros órgãos, como a FHEMIG e a FUNED, com 
o aumento do ano passado, perdeu, porque não houve aumento. E, 
com isso, hoje os médicos e os funcionários estão recebendo, em 
geral, menores salários do que seus colegas de outros órgãos do 
Estado. E o incrível é que o dinheiro que se paga aos funcionários do 
IPSEMG não é do Tesouro do Caixa do Estado, mas do próprio 
Instituto. Então, nenhum mal causaria, nenhum problema traria ao 
erário, pelo menos a equiparação salarial do IPSEMG com os demais 
órgãos do Estado, para cuja direção é o nosso trabalho e nosso 
esforço. (- Palmas.) 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ainda há pouco ouvíamos o 
Deputado João Leite trazer a questão da saúde como um assunto 
básico e importante de Belo Horizonte e de Minas Gerais. E, 
novamente, nós nos atemos à questão do IPSEMG, que presta uma 
assistência à saúde à altura da expectativa, mas pode melhorar cada 
vez mais. E o Governo anterior não investiu na saúde pública de 
Minas Gerais, não construiu hospitais; ao contrário, distribuiu milhares 
de ambulâncias para os Prefeitos do interior. Muitos cidadãos do 
interior de Minas acham que hospital é ambulância, porque só 
conhecem, em relação à saúde, a ambulância que tira a pessoa 
doente de sua cidade e a leva para uma cidade maior. Como vamos 
culpar esse cidadão que vem para Belo Horizonte atrás da 
assistência, se os Governos anteriores não deram a ele hospitais, 
médicos, dando, no interior do Estado, condições para que tivessem 
uma boa assistência? 

Por essa razão, isso precisa ficar claro, Sr. Presidente, vamos 
melhorar aquilo que já está bom, para podermos conquistar a 
dignidade dos funcionários públicos e do povo de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

* Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, senhoras e senhores que nos assistem, que estão 
presentes; trago algumas preocupações à Assembléia nesta tarde. 

Primeiro, quero dizer que o projeto do IPSEMG não se encontra na 
pauta. Ainda vai passar pela Comissão de Administração Pública. Não 
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há mágica possível para colocá-lo na pauta da reunião de hoje, à 
tarde, nem da noite. Esse é o primeiro dado. 

Segundo, há muitos anos, acompanho a questão do IPSEMG. Na 
legislatura passada, recebemos uma série de denúncias, e foi 
constituída uma Comissão Especial, da qual fui o Presidente. A pedido 
da Oposição, na época, foi criada uma CPI, da qual também fui 
Presidente. Houve a participação efetiva de todos aqueles que se 
diziam interessados no IPSEMG; entre eles os que estão na diretoria 
do IPSEMG hoje. 

O relatório final, em que todos pensavam iria prevalecer o interesse 
do Governador da época sobre o interesse do servidor e do Instituto, 
não aconteceu. Pelo contrário, foi aprovado um relatório de consenso, 
que os Deputados Anderson Adauto e Gilmar Machado, que era da 
Oposição na época, propuseram. Nós, com os servidores e com essa 
diretoria que está hoje no IPSEMG, acordamos. O relatório foi 
aprovado e frustrou muita gente que achava que seria contra o 
IPSEMG. Foi em direção aos interesses do IPSEMG. 

Então, comecei a me decepcionar com essa diretoria do IPSEMG. O 
Itamar Franco assumiu o Governo e chamou a diretoria, que era, até 
então, defensora do IPSEMG, e colocou os Diretores todos no poder. 
A primeira decepção que tivemos foi que havia sido feito um pedido 
para defender o interesse do IPSEMG para aprovar o conselho 
deliberativo do IPSEMG. Aprovamos, mas o Governador Itamar 
Franco vetou. A diretoria sumiu da Assembléia e deixou que o veto 
fosse mantido. 

Ontem, encontrei-me com o Sindicato dos Servidores do IPSEMG, 
que fez uma denúncia que achei grave. Acho que o Poder Legislativo 
deverá procurar esclarecimentos. Disseram que o povo que está nas 
galerias é constituído por aliados da diretoria do IPSEMG, que está 
sendo dispensado do trabalho para estar na Assembléia Legislativa. 
Fiquei preocupado e pensei que, se isto está acontecendo, a situação 
é mais grave do que pensei. Disseram, ainda, que esse pessoal está 
percorrendo os gabinetes dos Deputados para defender interesses da 
diretoria do IPSEMG, mas não são interesses dos servidores públicos 
do IPSEMG nem do Estado de Minas Gerais. 

Deputado Amilcar Martins, fiquei preocupado com a denúncia e 
pensei: a quem devemos dar ouvidos? Aos servidores públicos do 
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Estado de Minas Gerais ou aos aliados do Governador Itamar 
Franco? 

Esta é uma preocupação porque a previdência não é falada em 
curto prazo, mas, no mínimo, em médio prazo. Os problemas que 
estamos colhendo hoje vêm se acumulando ano a ano. Este Governo 
teve três anos para discutir essa questão, e não nos mandou 
nenhuma proposta. Agora, no afogadilho, quer nos mandar uma 
proposta, dizendo que é o melhor para o servidor, impedindo o 
servidor e a Assembléia de discutir. 

Essas vaias não têm a menor importância para mim porque minha 
preocupação é defender os maiores interesses de Minas Gerais, os 
interesses dos verdadeiros servidores, e não os de grupos que estão 
no poder do IPSEMG. 

Então, Sr. Presidente e Srs. Deputados, queremos ouvir qual é o 
interesse dos servidores, queremos saber quais são realmente os 
interesses daqueles que amam e defendem o IPSEMG, e não 
daqueles que defendem a diretoria, que está conchavada com o 
Governador Itamar Franco. Se pensaram encher as galerias para 
pressionar-nos, caíram do cavalo, porque não será dessa maneira. 
Para nós, está claro que, se fossem os representantes dos servidores 
que estivessem aqui, nós os ouviríamos, mas representantes da 
diretoria do IPSEMG não vamos ouvir. O sindicato nos procurou, e 
estaremos apoiando os servidores públicos, o sindicato dos servidores 
públicos, que fala dos interesses do servidor, e não da diretoria do 
IPSEMG. 

O Deputado Anderson Adauto (em aparte)* - Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, Deputado Miguel Martini, acho que deveríamos ser um 
pouco mais cautelosos. Não vamos assumir, por enquanto, que 
estamos de um lado ou de outro. Não quero crer que a diretoria do 
IPSEMG, que, pela primeira vez, é exercida por funcionários públicos 
estaduais, esteja contra os interesses dos funcionários públicos 
estaduais de Minas Gerais. Mas não posso crer também que os 
legítimos representantes do funcionalismo público estadual, 
representados pelos seus respectivos Presidentes, o Presidente do 
Sind-UTE, o Presidente do Sind-Saúde e outros, líderes que 
respeitamos nesta Casa, que sempre esteve aberta para ouvi-los, não 
estejam a favor dos legítimos interesses dos funcionários públicos 
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estaduais. Esta Casa e este parlamento têm a obrigação não de 
votar rapidamente, mas de insistir para que essas lideranças do 
funcionalismo se entendam para que não fiquemos aqui como 
salsichas no meio de um sanduíche. 

Queremos e iremos votar a favor do funcionalismo, mas os 
funcionários públicos estaduais têm a obrigação de se entender para 
que possamos atendê-los. Tive a oportunidade de estar na Comissão 
de Administração Pública e Financeira, e fiz um apelo aos 
parlamentares, dizendo-lhes que, quando da votação de matéria de 
interesse do nosso instituto de previdência, tivemos cuidado, 
procurandp fazer com que fosse consensual. Acho que temos de ter o 
mesmo comportamento com relação a este projeto. Mais importante 
que a pressa é a perfeição. É fundamental que o funcionalismo 
público estadual, através dos seus legítimos representantes, que 
estão nos sindicatos, mas, pela primeira vez, também se encontram 
na administração do IPSEMG, entendam-se para que possamos 
avançar com mais segurança e tranqüilidade. 

O Deputado Miguel Martini - Deputado Anderson Adauto, V. Exa. 
talvez não estivesse em Plenário quando disse que foi o Sindicato dos 
Servidores Públicos que me procurou, relatando as denúncias que 
trago. Cabe ao Sindicato dar esse esclarecimento. Não estou julgando 
nem prejulgando, apenas trazendo a denúncia a esta tribuna. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* -Cumprimento V. Exa. por 
sua coragem. 

Sr. Presidente, solicito-lhe que mantenha a ordem neste Plenário, 
porque há um Deputado fazendo uso da palavra. 

É obrigação de V. Exa. manter a ordem. Se não, esvaziar as 
galerias. V. Exa. tem essa responsabilidade perante este parlamento. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - A Presidência agradece a 
advertência do Deputado Amilcar Martins, que tem consciência de que 
estamos exercendo o nosso papel. 

O Deputado Amilcar Martins* - Deputado Miguel Martini, a 
manifestação de V. Exa. é inequívoca da independência deste Poder 
Legislativo, que não se deixa intimidar por qualquer tipo de pressão. 
Se for procedente a acusação que V. Exa. traz a público, de que se 
trata de uma claque, trabalhando sob encomenda de interesses 
escusos, saiba que, com altivez, independência, autonomia, 

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



559 
saberemos defender os interesses do conjunto dos funcionários 
públicos do Estado, mas não os da diretoria do IPSEMG, que está, 
neste momento, "sub judice", com uma série de acusações 
extremamente graves sobre seu comportamento. Meus parabéns a V. 
Exa. 

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Amilcar Martins. É 
importante dizer que a diretoria passa, mas os servidores públicos 
permanecem. Essa diretoria já deu demonstrações de que não se 
encontra afinada com os interesses dos servidores públicos e do 
IPSEMG. Quando consentiram na manutenção do veto do Governador 
a algo que eles próprios haviam pedido, passei a duvidar de seu 
interesse em favor dos servidores públicos e dos servidores do 
IPSEMG. Na qualidade de Líder do PSB, estaremos com total 
independência, ouvindo e apoiando o Sindicato dos Servidores 
Públicos do Estado. 

Não aceitaremos que uma classe montada desvirtue o 
encaminhamento que queremos dar. O Governador Itamar Franco 
teve três anos para fazer isso, e não o fez. Os servidores públicos 
sempre quiseram participar, e, pelo que nos informaram, não estão 
sendo ouvidos. Hoje, está sendo ouvida uma diretoria colocada pelo 
Governador e que monta uma claque para encobrir aquilo que é 
inconfessável: a defesa de interesses menores, ao invés da defesa 
dos maiores interesses dos servidores e do Estado. Uma reforma 
previdenciária não se faz no afogadilho, porque tem repercussão em 
longo prazo. Não aceitaremos pressões. Queremos a melhor reforma, 
e não a que interessa apenas a determinados grupos e ao 
Governador. 

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

servidores e servidoras que nos honram com sua presença, escutei 
com atenção as argumentações que estão sendo postas sobre esse 
importante projeto de lei. Queria advertir que não é apenas um projeto 
de lei; existe uma emenda à Constituição, que precisa ser aprovada e 
que diz respeito à previdência dos servidores, e, há muito, vimos nos 
debruçando sobre o assunto. Até não falaria hoje, mas, devido a 
argumentações de que discordo, vejo-me na obrigação de dar a minha 
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opinião. Em primeiro lugar, é preciso dizer que é necessário fazer 
uma reforma no sistema de previdência. Não porque seja gosto do 
Governo de Minas Gerais, mas porque, contra a nossa vontade, o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso fez mudanças na Constituição 
Federal, naquela ocasião, que obrigam a que outras mudanças sejam 
feitas agora. Foram imposições feitas pelo Governo conservador do 
Sr. Fernando Henrique Cardoso, que obrigam a que mudanças 
existam na Constituição do Estado, embora não possam ser 
mudanças conservadoras e reacionárias como foram as do Presidente 
FHC. 

Em segundo lugar, os servidores sabem que não devem cair em 
nenhuma provocação que procure jogá-los contra o seu sindicato, 
porque já há uma unidade de interesses entre todos os servidores que 
estão aqui e os que não estão, em torno de uma proposta comum de 
previdência social, que é o que estamos discutindo. 

Portanto, faço aqui a defesa dos sindicatos, que estão estudando 
essa mudança e participaram do fórum junto com a direção do 
IPSEMG, que tem prestado um grande serviço. Foi uma significativa 
vitória que os servidores obtiveram ao ter uma direção composta de 
servidores de lá. É isso que tem feito com que eles recebam o grande 
apoio que vêm recebendo, não por imposição, mas por 
reconhecimento da vitória e da reivindicação de ter à frente alguém 
que dirigisse o IPSEMG sob o ponto de vista de quem já trabalhou no 
IPSEMG e já foi sindicalista. 

O fórum tem discutido questões importantes e tem tido vitórias. Além 
da vitória que já citei, o IPSEMG passou a receber o desconto que é 
feito no salário do funcionário, coisa que em outros Governos não foi 
feita. O Governo Eduardo Azeredo não descontou para os cofres do 
IPSEMG absolutamente nada. Há uma dívida de aproximadamente 
R$1.800.000.000,00, que Governos anteriores deixaram de descontar 
para o IPSEMG, colocando um quadro muito ruim para a 
aposentadoria dos servidores. Isso precisa ser dito, mas não significa 
que, ao fazer a análise do projeto, não tenhamos princípios básicos, 
princípios que unifiquem tanto a direção do IPSEMG, hoje, quanto o 
conjunto dos sindicatos que mergulham no estudo dessa questão. 

Apresentei diversas emendas ao atual projeto, que serão discutidas 
hoje, às 17 horas, na Comissão de Administração Pública, mas diria 
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O primeiro diz respeito ao fundo a ser criado, que tem de ser 
administrado pelo IPSEMG. Essa é uma questão fundamental. (-
Palmas.) Se assim não acontecer, evidentemente, teremos de refazer 
o parecer e o substitutivo apresentados, a fim de garantir que o fundo 
seja gerenciado pelo IPSEMG, e não, pelas Secretarias de 
Administração ou da Fazenda, já que aquele é o instituto dos 
trabalhadores do Estado. O projeto original já garantia isso, e, 
certamente, o substitutivo a ser apreciado também garantirá. Se isso 
não acontecer, teremos de fazer com que aconteça, pois esse é o 
primeiro princípio que unifica os sindicatos e a direção do IPSEMG e 
que deve unir os Deputados na defesa dos interesses da previdência 
dos trabalhadores. 

O segundo princípio fundamental é a democratização da 
averiguação desse fundo e do controle desse fundo. Portanto, é 
preciso que exista um conselho democrático, envolvendo os 
funcionários, as entidades civis, os sindicatos e o próprio Governo, 
para a fiscalização do fundo. Isso é fundamental e já foi objeto de 
reivindicação antiga de todos os servidores públicos do Estado de 
Minas Gerais. Infelizmente, o Sr. Eduardo Azeredo também não se 
dignou a fazer com que esse conselho existisse. Agora é necessário 
que ele esteja na lei de criação dessa previdência, para que possa 
fazer a fiscalização e gerenciamento desse fundo, sendo o IPSEMG o 
responsável por sua gestão. 

A terceira questão que precisa nos unificar é o fato de não podermos 
criar aposentadoria complementar antes de estabelecermos a regra 
do que ela seria, porque, assim, correríamos o risco de privatizar uma 
parte da previdência e da aposentadoria, através de contribuições 
para além da previdência pública. Como todos nós queremos uma 
previdência pública, e não, a privatização da previdência, como 
desejam os neoliberais de Fernando Henrique Cardoso, é necessário 
não fazer, de afogadilho, nada que diga respeito à aposentadoria 
complementar. 

Esses três eixos unificam o desejo tanto da direção do IPSEMG 
quanto do sindicato, e por isso devemos mexer no projeto, mas da 
forma mais rápida possível. Não podemos, sob a desculpa de analisar 
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o projeto, prorrogar e evitar sua votação, porque, assim, 
prejudicaríamos os funcionários. É bem possível que os Deputados 
estudem o assunto - e esses estudos vêm sendo feitos há muito 
tempo - de forma rápida. Podemos nos dedicar a essas questões que 
serviram de emenda ao projeto em tempo hábil, para não enrolar os 
funcionários, que querem saber, evidentemente, em que situação 
ficarão. 

É claro que todos temos de ter prudência. Iremos estudar o projeto, 
suas emendas, o substitutivo, as idéias, mas isso não pode significar a 
protelação da votação, para que o Estado comece a perder dinheiro, 
por força de regra, mais uma vez, do Governo neoliberal do Sr. 
Fernando Henrique Cardoso. 

Sr. Presidente, colegas Deputados, é claro que nós, do PT, temos a 
intenção de votar esse projeto da forma rnais ágil possível, mas não 
porque o Governador Itamar Franco quer. Não lhe devemos essa 
obrigação e não temos o dever de fazer isso. A nossa bancada tem 
independência corn relação ao Governador, o que é bastante sabido. 
Seremos ágeis porque temos o compromisso, com os servidores 
públicos, de fazer um instituto decente. Certamente, a votação conterá 
os três princípios básicos: a democratização, por meio de um 
conselho democrático para fiscalizar o fundo, do qual depende 
também o futuro pagamento dos aposentados do funcionalismo 
público; esse fundo tem de ser controlado e gerenciado pelo IPSEMG, 
e não, pelas secretarias e pelo Tesouro do Estado; e a aposentadoria 
complementar não pode ser discutida agora, porque não há 
regulamentação. Essas três questões são básicas. Trabalharemos 
para que essas emendas sejam aprovadas. Estou confiante em que a 
grande maioria dos Deputados fará com que isso prevaleça. Essa é a 
vontade da grande maioria, senão da totalidade dos Deputados desta 
Casa. 

Mais uma vez agradeço a presença dos trabalhadores do IPSEMG, 
que vieram por livre e espontânea vontade, já que têm consciência de 
que esse projeto é importante. Respaldam a direção do IPSEMG, pois 
tem trabalhado de forma democrática. Não há antagonismo entre o 
que essa direção deseja, pelo menos no que diz respeito às questões 
fundamentais desse projeto, e o que desejam os sindicatos que 
defendem o conjunto dos servidores. 

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



563 
Sr. Presidente, espero que possamos fazer a votação mais rápida 

possível, dando aos funcionários a certeza de que haverá uma 
previdência viável e que corresponda aos anseios dos servidores 
públicos. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento o 
Deputado Rogério Correia pelo seu posicionamento claro e objetivo 
com relação às questões que envolvem o nosso IPSEMG. 
Conhecemos a ansiedade dos servidores do Estado, que são 
contribuintes de forma compulsória. Nesta Assembléia Legislativa, na 
Comissão de Administração Pública e na Comissão de Constituição e 
Justiça, devemos dar a melhor redação. Certamente, nós, Deputados, 
estaremos defendendo os três eixos abordados por V. Exa., para que 
o servidor. tenha asseguradas a sua pensão e a sua previdência, de 
forma limpa e transparente. Esperamos que não ocorra o que 
aconteceu em Governos anteriores, em que a contribuição do servidor 
era enviada para um caixa único. Tivemos a infelicidade de, por meio 
da CPI do IPSEMG, descobrir que foram desviados 
R$1.500.000.000,00 daquele Instituto. Não foi apenas no IPSEMG 
que ocorreu essa fatalidade e esse erro do Governo. Do IPSM, dos 
servidores militares, também foram desviados quase 
R$1 .000.000.000,00, no Governo anterior. É necessário que esse 
conselho seja deliberativo; não pode ser apenas consultivo, senão os 
servidores e os que o compuserem não terão a capacidade de 
fiscalizar. É mais que justo que estejamos atentos a essa questão do 
conselho, para que venha gerir esse fundo e para que possa 
acompanhá-lo de perto. 

Parabenizamos V. Exa. pelo seu pronunciamento. Concordamos 
que não podemos deixar nas mãos do Estado a administração desse 
fundo. Muito obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Sargento 
Rodrigues. Concedo aparte ao Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Rogério Correia, 
apenas gostaria de reafirmar o que disse na tribuna. Estaremos 
acompanhando o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de 
Minas Gerais. Se esse projeto for do interesse deles, legítimos 
representantes, estaremos com ele. Não queremos é ser enganados a 
esse respeito. Obrigado. 
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O Deputado Rogério Correia - Agradeço à Presidência pela 

colaboração, e esperamos, hoje, avançar nessa discussão na reunião 
da Comissão de Administração Pública, que será realizada a partir 
das 17 horas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amílcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto 

a esta tribuna para fazer uma denúncia que recebi de um grupo de 
políticos de Pompéu. Eram três ex-Prefeitos e um grupo de 
Vereadores, sob a liderança do Presidente da Câmara Municipal, o 
Vereador Jânio Milton Campos, que me solicitou que, desta tribuna, 
trouxesse a público o desrespeito e a agressão à independência 
daquele Poder Legislativo Municipal, ocorridos no dia 4 de março 
passado. Farei um breve relato dos fatos ocorridos em Pompéu. 

Um grupo de Vereadores e de assessores da bancada do Prefeito 
Municipal, Francisco Luís Cordeiro Guimarães, esteve na Câmara 
Municipal solicitando acesso à documentação referente a balancetes 
da Câmara dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2001. 
Como de costume, é permitido acesso a essa documentação a todos 
os cidadãos, mas para consulta feita na Casa. Existe legislação 
municipal que não permite que essa documentação seja retirada da 
Câmara Municipal. Entretanto, esse grupo de pessoas, composto pelo 
Vereador Espiridião lsidoro Afonso Porto, Líder do Prefeito na Câmara 
Municipal, Perito Criminal, portanto ligado à Polícia Civil, uma pessoa 
que sabe o que é legal e o que é ilegal, que tem também curso 
superior, como veterinário, pelo Vereador Hermógenes Lataliza 
Sobrinho, por indivíduo conhecido como Zezinho da Alda e pela Sra. 
Fátima, da assessora da bancada do Prefeito, fez a consulta dentro da 
Câmara Municipal e, intempestivamente, foi saindo da Câmara com a 
pasta contendo os documentos. Quatro secretárias da Câmara 
Municipal assistiram a essa cena e foram ameaçadas por essas 
pessoas, pelo Líder do Prefeito, o Vereador Espiridião lsidoro, e pelos 
demais acompanhantes daquela comissão. 

O Presidente da Câmara Municipal, Vereador Jânio Milton Campos, 
imediatamente acionou o Delegado de Polícia de Pompéu, solicitando 
abertura de inquérito policial, o que foi feito. Tenho em mãos cópia 
dos depoimentos de todas as secretárias que assistiram a essas 
cenas e de várias outras pessoas envolvidas no episódio. Ainda no 
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mesmo dia, os Vereadores devolveram as pastas para o Delegado 
de Polícia, o bacharel José Márcio da Silva, que comunicou o fato ao 
Presidente da Câmara. Este, corretamente, recusou-se a receber os 
documentos nessas circunstâncias, porque espera que seja feita uma 
perícia para ver se houve qualquer adulteração no seu conteúdo. 

Ele se recusou e, agora, dando seqüência a sua indignação, a esse 
gesto de violência, de agressão ao Poder Legislativo, de agressão à 
autonomia do Poder Legislativo, protocolou junto à Corregedoria-Geral 
da Polícia, aqui em Minas Gerais, a apuração cabal de todos esses 
fatos. Por um lado, porque já existe um inquérito policial aberto; por 
outro lado, porque envolve diretamente o Líder da Prefeitura na 
Câmara, que é perito criminal e, portanto, é da Polícia Civil de Minas 
Gerais. 

Venho trazer essa minha manifestação de indignação contra atos 
dessa natureza. A Prefeitura Municipal de Pompéu tem sido objeto de 
tantas denúncias graves sobre a sua condução, invasão de terrenos 
públicos por Vereadores ligados à Prefeitura, construção ilegal de 
imóveis nesses terrenos, denúncias de corrupção, denúncias de toda 
natureza. Estarei aqui, nesta tribuna, trazendo para o conhecimento 
do povo de Minas Gerais essas denúncias. A população de Minas 
Gerais, a população de Pompéu especialmente, tem o direito de saber 
das arbitrariedades, das ilegalidades e dos desmandos que estão 
sendo cometidos em relação à Câmara e em relação à administração 
pública municipal. Venho trazer a minha palavra de solidariedade ao 
Presidente da Câmara, Sr. Jaime Milton Campos, a todos os seus 
colegas e a esta comitiva de grandes e importantes lideranças 
políticas indignadas com os fatos, a qual me disse pessoalmente que 
isso já está sendo motivo de indignação generalizada na população de 
Pompéu. 

Venho também solicitar que a Polícia Civil, por meio do Secretário 
da Segurança Pública e do Delegado de Polícia de Pompéu, apure de 
maneira cabal e definitiva todos esses fatos ocorridos lá. Existe, alíás, 
uma suspeita que precisa ser confirmada. Por se tratar do Líder do 
Prefeito na Câmara Municipal, pode haver a participação ou, pelo 
menos, a conivência do Prefeito Francisco Luiz Cordeiro Guimarães 
nesses fatos que denigrem a administração pública em nosso Estado, 
que agridem um Poder independente, fatos que não podem ser 
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permitidos. 

Deixo registrada nos anais da Assembléia Legislativa essa 
denúncia. E novas denúncias serão feitas para que não se repitam 
gestos dessa natureza que agridem a Câmara Municipal, a sua 
independência, a administração pública, com atos de improbidade 
administrativa, de uso indevido de áreas públicas para construção de 
imóveis privados, para que tudo isso não volte a ocorrer na 
progressista cidade de Pompéu. Ficam registradas a minha 
solidariedade aos Vereadores de Pompéu agredidos com essa 
atitude, aos seus funcionários e a todo o povo da cidade e a minha 
repulsa a todos os envolvidos no caso. Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. Muito obrigado. 

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

1 a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Esgotada a hora destinada a 
esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Palavras do Sr. Presidente 
Em atendimento a requerimento da CPI do Sistema Prisional, a 

Presidência solicita aos Líderes do BPDP, do PL e do PT que 
procedam à indicação dos novos membros da Comissão, em 
substituição aos Deputados lrani Barbosa, Eduardo Brandão e Durval 
Ângelo. 

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

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos n°s 3.204 e 
3.205/2002, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art. 
104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Fiscalização Financeira - aprovação, na 75a Reunião Ordinária, do 
Requerimento no 3.194/2002, do Deputado Kemil Kumaira; do 
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Trabalho - aprovação, na 87" Reunião Ordinária, do Requerimento 
n° 3.162/2002, do Deputado Doutor Viana; e de Assuntos Municipais -
aprovação, na 85a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 3.137 e 
3.138/2002, do Deputado Arlen Santiago; 3.139 a 3.144/2002, do 
Deputado Ambrósio Pinto; 3.146 e 3.152 a 3.156/2002, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva; 3.158 e 3.159/2002, do Deputado Aílton Vilela; e 
3.173 a 3.184/2002, do Deputado Marcelo Gonçalves (Ciente. 
Publique-se.); e pelos Deputados João Pinto Ribeiro- renúncia à vaga 
de membro da Comissão de Justiça; Maria Olívia - renúncia à vaga de 
membro efetivo da Comissão do Trabalho; Ambrósio Pinto - renúncia 
à vaga de membro da Comissão de Justiça (Ciente. Publique-se. À 
Área de Apoio às Comissões); Arlen Santiago (2) - indicação dos 
Deputados Aílton Vilela e Fábio Avelar para membros efetivo e 
suplente, respectivamente, da Comissão de Justiça; e Antônio Carlos 
Andrada - indicação do Deputado Djalma Diniz para membro efetivo 
da Comissão do Trabalho (Ciente. Designo. À Área de Apoio às 
Comissões e cópia às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Milton, 

solicitando a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei no 
1.634/2001, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno. 

Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos e do Deputado Luiz 
Menezes, em que solicitam seja destinada a 1 a Parte da reunião 
ordinária de 14/3/2002 para o lançamento da plataforma do Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher para as eleições deste ano. A 
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XX 
do art. 232 do Regimento Interno. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de 

Resolução no 1 .804/2001 , da Mesa da Assembléia, que altera o 
sistema de carreira da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá 
outras providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À promulgação. 

Votação de Requerimentos 
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O Sr. Presidente - Requerimento no 3.027/2001, do Deputado 

Antônio Carlos Andrada, em que pede sejam solicitados 
esclarecimentos ao Presidente do IPSEMG sobre os benefícios 
funcionais concedidos aos servidores Nilson Luiz Labruna e Aloysio 
Dias Duarte. 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 3.028/2001, da Comissão de Transporte, em que 
pede seja solicitado ao Secretário de Agricultura e ao Presidente da 
RURALMINAS o envio a essa Comissão do espelho do Projeto 
Bananal, localizado no Município de Salinas, com as especificações 
que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. 

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

para votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência 
torna sem efeito a votação do requerimento. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de 
amanhã, dia 14, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, bem como para a ordinária 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 5a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia seis de março de dois mil 

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho 
Patrús, Dimas Rodrigues e Amilcar Martins, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Agostinho Patrús, declara aberta a reunião e, em virtude da 
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aprovação de requerimento do Deputado Amilcar Martins, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, determina a distribuição das cédulas de votaÇão, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Amilcar Martins a 
atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para 
Presidente o Deputado Dimas Rodrigues e para Vice-Presidente o 
Deputado Agostinho Patrús, ambos com três votos. Na condição de 
Presidente "ad hoc", o Deputado Agostinho Patrús convida a tomar 
assento à mesa o Deputado Dimas Rodrigues e o empossa no cargo 
de Presidente. Este, por sua vez, empossa o Vice-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, 6 de março de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente -Amilcar Martins - Agostinho Patrús. 
ATA DA 50• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de março de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas 
Rodrigues, Agostinho Patrús e Amílcar Martins, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Amilcar Martins, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e distribui ao Deputado Agostinho Patrús o Projeto de 
Resolução no 1 .804/2002 e os Projetos de Lei n°s 1 .842, 1 .845, 1.846, 
1.847, 1.849, 1.850, 1.851, 1.852, 1.955, 1.857/2001 e ao Deputado 
Amílcar Martins, os Projetos de Lei n°s 56, 710/99, 1.674/2000, 1.674, 
1.714, 1.716, 1.805, 1.814, 1.824, 1.834, 1.840 e 1.841/2001. 
Encerrada a 1 a Parte dos trabalhos, passa-se à 1 a Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de 
Resolução n° 1 .804/2001 deixa de ser apreciado em virtude de 
solicitação de prazo regimental pelo relator. Passa-se à 2a Parte da 
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Ordem do Dia, com a discussão e votação de pareceres sobre 
matéria de deliberação conclusiva das comissões. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei nos 56, 710/99, 977/2000, 1.674, 1.714, 1.716, 
1.805, 1.814, 1.824, 1.834, 1.836, 1.840, 1.841/2001 (relator: Deputado 
Amilcar Martins) e 1.842, 1.845 a 1.847, 1.849 a 1.852, 1.855, 
1.857/2001 (relator: Deputado Agostinho Patrús). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
Agostinho Patrús, Presidente- Hely Tarqüínio- João Leite. 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE 

OS VETOS PARCIAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI N° 15.048 E 
15.061 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de março 
de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Amilcar Martins, João Paulo e Miguel Martini, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad doe", 
Deputado Amilcar Martins, declara aberta a reunião e informa que não 
há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta Comissão. A 
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e 
o Vice-Presidente e a designar o relator, determina a distribuição das 
cédulas de votação e convida o Deputado João Paulo a atuar como 
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o 
Deputado Amilcar Martins e para Vice-Presidente o Deputado João 
Paulo. O Presidente "ad doe" dá posse ao Vice-Presidente eleito, 
Deputado João Paulo, que, por sua vez, dá posse ao Presidente 
eleito, Deputado Amilcar Martins. A seguir, o Presidente designa o 
Deputado Miguel Martini como relator dos Vetos Parciais às 
Proposições de Lei n°s 15.048 e 15.061. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e 
informa que a próxima reunião extraordinária será convocada por 
meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2002. 
Amilcar Martins, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Miguel 

Martini - Rogério Correia. 
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Às dezessete horas e quinze minutos do dia seis de março de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Leite, Márcio Kangussu e Marcelo Gonçalves, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", 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 eleger o Presidente e 
o Vice-Presidente da Comissão. O Presidente determina a distribuição 
das cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado João 
Leite para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a 
eleição do Deputado Márcio Kangussu para Presidente e do Deputado 
Marcelo Gonçalves para Vice-Presidente, ambos com três votos. O 
Presidente "ad hoc" proclama o resultado da eleição e passa a 
Presidência ao Vice-Presidente eleito, que o declara empossado como 
Presidente. O Deputado Márcio Kangussu assume a direção dos 
trabalhos, agradece a confiança nele depositada e declara empossado 
como Vice-Presidente o Deputado Marcelo Gonçalves. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente - Marcelo Gonçalves - João Leite -

Edson Rezende. 
ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS PROPOSIÇÕES 

15.024, 15.026,15.042 
Às nove horas e quinze minutos do dia sete de março de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon 
Terra Pinto, Chico Rafael e João Paulo membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente " ad hoc", 
Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e informa que, 
por se tratar de primeira reunião da Comissão, não há ata a ser lida. A 
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e 
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o Vice-Presidente e a designar o relator. Em seguida, o Presidente 
" ad hoc" solicita à assessoria que distribua as cédulas de votação e 
solicita ao Deputado João Paulo que atue como escrutinador. Feita a 
votação, são eleitos por unanimidade os Deputados João Paulo, 
Glycon Terra Pinto e Chico Rafael para Presidente, Vice-Presidente e 
relator, respectivamente. Em seguida, o Presidente " ad hoc" dá posse 
ao Presidente eleito, a quem passa a direção dos trabalhos. Ato 
continuo, o Presidente eleito agradece a confiança nele depositada, 
empossa o Deputado Glycon Terra Pinto como Vice-Presidente e 
designa o Deputado Chico Rafael para relatar a matéria. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos 
Deputados, informa aos membros da Comissão que a próxima reunião 
será convocada através de edital, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
João Paulo, Presidente- Ambrósio Pinto- Glycon Terra Pinto- Fábio 

A velar. 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES DE 

LEI N°S 15.002, 15.006, 15.004, 15.055 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de março de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Maria Olivia, Agostinho Silveira (substituindo este ao Deputado José 
Milton, por indicação da Liderança do PL) e Dilzon Melo (substituindo 
o Deputado Fábio Avelar, por indicação da Liderança do PTB), 
membros da supracitada Comissão. Esta presente, também, o 
Deputado Eduardo Brandão. Havendo número regimental, a 
Presidente "ad hoc", Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião 
e informa que ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
e a designar os relatores. A Presidência determina a distribuição das 
cédulas de votação e convida o Deputado Dilzon Melo para atuar 
como escrutinador. Realizada a votação, são eleitos, respectivamente, 
para Presidente e Vice-Presidente, a Deputada Maria Olivia e o 
Deputado Fábio Avelar. O Deputado Agostinho Silveira assume a 
direção dos trabalhos e empossa a Presidente eleita, Deputada Maria 
Olivia. Esta retoma a Presidência e designa relatores sobre os vetos 
às Proposições de Lei n° 15.002 e 15.004 (Deputado Fábio Avelar), à 

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



573 
Proposição de Lei no 15.006 (Deputado Paulo Piau) e à Proposição 
de Lei no 15.055 (Deputado José Milton). Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2002. 
Maria Olívia, Presidente- lvair Nogueira- José Milton- Fábio Avelar. 

ATA DA 75a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas e trinta minutos do dia treze de março de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
lvair Nogueira, Antônio Carlos Andrada e Rêmolo Aloise, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e a debater com os convidados o Projeto de Lei no 1.759/2001, 
do Governador do Estado, que propõe a ampliação da jornada de 
trabalho para o pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, em 
especial os benefícios que esta alteração trará para a população, e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do 
Conselheiro José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado; do Sr. Milton Teixeira Carneiro, Diretor de Construção do 
DER-MG, 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 9/3/2002. O Presidente 
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais 
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar 
n° 45/2001, no 1° turno (Deputado Anderson Adauto); Projetos de Lei 
n°S 1 .372 e 1 .534/2001, no 1 o turno (Deputado Antônio Carlos 
Andrada); 1.853/2001, no 1° turno (Deputado Luiz Fernando Faria); 
1.871/2001, no 1 o turno (Deputado I v ai r Nogueira); 1 .904/2001, no 1 o 
turno (Deputado Rêmolo Aloise), e 1.934/2002, no 1° turno (Deputado 
Dilzon Melo). Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o 
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parecer que conclui pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 
Resolução no 1 .825/2001 na forma do vencido no 1 o turno 
(redistribuído ao Deputado Antônio Carlos Andrada). O Projeto de Lei 
n° 1.585/2001 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do 
Deputado lvair Nogueira, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a 
votação, é aprovado o Requerimento no 3.194/2002. Passa-se à 3" 
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre a matéria objeto 
desta reunião. Registra-se a presença da Sra. Terezinha Antonini, 
representando o Gen. Carlos Patrício, Secretário de Estado da Saúde, 
e do Renato Barros, do SINO-SAÚDE, os quais são convidados a 
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Rêmolo Aloise, autor do requerimento que deu origem ao debate, para 
suas considerações iniciais. Após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dilzon Melo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 

15.002 
Comissão Especial 

Relatório 
Valendo-se dos poderes que lhes são conferidos pelo art. 90, inciso 

VIII, c/c o art. 70, inciso 11, da Constituição mineira, o Governador do 
Estado opôs veto total à Proposição de Lei n° 15.002, que dispõe 
sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos no 
Estado. 

Encaminhado o veto à Assembléia, para apreciação, por meio da 
Mensagem no 258/2002, compete a esta Comissão Especial emitir 
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parecer sobre a matéria, nos termos do art. 22 do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição de lei tem o objetivo de incentivar empresas a apoiar 

financeiramente projetos esportivos no Estado e, para tanto, prevê a 
concessão de incentivos fiscais, especificamente, a dedução de até 
4% do valor devido ao Estado, relativo à quota-parte do ICMS que lhe 
compete, na forma nela estabelecida. 

O Governador do Estado vetou a referida proposição sob o 
argumento de que a matéria não se coaduna com as normas jurídico-
constitucionais que regulam a concessão de "incentivos ou favores 
fiscais", quando se trata de ICMS. Para isso, sustenta que haveria a 
necessidade de que um convênio fosse celebrado e ratificado pelos 
Estados e pelo Distrito Federal, conforme determina o art. 1° da Lei 
Complementar no 24, de 7/1/75. Por esse fato, considera 
inconstitucional a proposição, pois a referida lei complementar decorre 
de um comando contido no art. 155, XII, "g", da Constituição Federal. 

A esse argumento, acrescenta a alegação de não haver previsão da 
redução de receita no orçamento que se encontra em vigor neste 
exercício. 

Contudo, não nos parece que as razões ventiladas na mensagem 
sob comento se traduzam em verdadeiros obstáculos capazes de 
impedir que projeto de tão nobre intenção morra em seu nascedouro. 

E certo que os incentivos fiscais dependem da celebração de 
convênios interestaduais, com o objetivo precípuo de se evitarem as 
denominadas guerras fiscais entre os Estados membros. 

Entretanto, a proposição vetada não cria privilégios para os 
contribuintes, pois os incentivos nela contidos não culminam em 
renúncia fiscal decorrente de concessão de isenção, remissão, anistia 
ou qualquer outra modalidade de extinção do crédito tributário. O que 
a proposição faz é autorizar que o Executivo permita a um 
determinado contribuinte que se interesse em financiar projetos 
esportivos no Estado abater esse valor do ICMS por ele devido ao 
Estado. E isso tudo nos termos e condições estabelecidos nas normas 
regulamentadoras. Isto quer dizer que, embora haja renúncia de 
receita, não se materializa o tratamento diferenciado entre os 
contribuintes. 
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Ressalte-se que as medidas propostas buscam atingir objetivos 

de ordem social, como foi bem salientado no parecer da Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que entendemos de suma 
importância trazer à colação: 

"O esporte, ao explorar especialmente nas criancas e jovens o 
aspecto lúdico, a competição e o prazer, consegue mobilizá-los para 
uma convivência mais saudável com seu grupo social, estimulando a 
dedicação, a disciplina e o esforço coletivo na busca de resultados, 
valores que certamente irão se refletir em outros aspectos 
fundamentais da sua formação humana, contribuindo assim para o 
seu desenvolvimento integral. 

Nos setores mais carentes da populacão, a prática esportiva é uma 
forma eficiente de se promover um melhor ordenamento da vida 
social, mostrando-se realmente como um poderoso antídoto contra o 
ócio e a marginalidade de muitos jovens. Estes, estimulados pelo 
esporte, recuperam a auto-estima e passam a cultivar a saúde física e 
psíquica, afastando-se das drogas e da criminalidade. 

Enfim, não é necessário trazer aqui todo o rol de benefícios que o 
esporte pode proporcionar à sociedade como um todo. Obviamente o 
poder público tem um papel fundamental na promoção do desporto, 
consagrado nos arts. 217 da Constituição Federal e 218 da 
Constituição do Estado, e o projeto em estudo tem o mérito de 
viabilizar a ampliação da participação do Estado e da sociedade civil 
na universalização do acesso dos cidadãos à prática desportiva, 
unificando inleresses em prol da democratização dessa prática no 
âmbito do Estado." (Gritos nossos.) 

Não prospera, também, a argumentação de que não há previsão 
orçamentária para a redução de receita determinada pela aplicação 
das normas contidas na proposição vetada. De acordo com o seu art. 
6°, estão estabelecidos os limites máximos a serem disponibilizados 
para aplicação nas ações a que se refere a proposição, o que vale 
dizer que há oportunidade para que o Executivo promova os estudos 
necessários para a implantação da lei no Estado, determinando que 
somente seja implementada após verificar os impactos decorrentes da 
consecução da política em questão, para que possam atender aos 
diversos dispositivos legais atinentes à renúncia de receita, mormente 
a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nortearão a 
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elaboração das próximas Leis Orçamentárias, nas quais a receita 
estará estimada considerando-se a política de incentivo a projetos 
esportivos. 

Conclusão 
Diante dessas considerações, opinamos pela rejeição do Veto Total 

à Proposição de Lei no 15.002. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Fábio Avelar, relator - lvair Nogueira -

Paulo Piau. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

15.004 
Comissão Especial 

Relatório 
Por meio da Mensagem no 256/2001, de 20/12/2001, o Governador 

do Estado comunicou as razões do veto parcial à proposição em 
epígrafe, que dispõe sobre a política estadual de reciclagem de 
materiais. 

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, foi a matéria 
distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer. 

Fundamentação 
Com fulcro no art. 90, inciso VIII, combinado com o art. 70, inciso 11, 

da Constituição do Estado e alegando imperativo de ordem 
constitucional, o Governador opôs veto parcial à proposição de lei em 
tela, incidindo este sobre os incisos I, 11 e 111 do art. 3°. 

Esses dispositivos estatuem que, para o cumprimento do disposto 
na lei, poderão ser adotadas: 

I - concessão de beneficios, incentivos e facilidades fiscais, tais 
como diferimento e suspensão da incidência do ICMS, regime de 
substituição tributária, transferência de créditos acumulados do ICMS, 
regime especial facilitado para o cumprimento de obrigação tributária 
acessória, prazo especial para pagamento de tributos estaduais e 
crédito presumido; 

11 - inserção de empresa de reciclagem em programa de 
financiamento com recursos de fundos estaduais; 

111 - criação de área de neutralidade fiscal. 
Esses dispositivos têm por objetivo estabelecer diretrizes, e as 

medidas são possibilidades que poderão ser efetivadas, dependendo 
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da vontade de outros agentes políticos. Não são, assim, 
dispositivos de aplicação imediata, sendo, todavia, um importante 
ponto de partida para eventual implementação. 

Ademais, não se sustenta a argumentação apresentada nas razões 
do veto com base no dispositivo da Constituição Federal que 
estabelece que a concessão de isenção, incentivos e benefícios 
fiscais só pode ser adotada nos termos de convênio entre os Estados 
e o Distrito Federal, visto que a proposição em pauta não o está 
autorizando. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Parcial à 

Proposição de Lei no 15.004. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Fábio Avelar, relator - lvair Nogueira -

Paulo Piau. 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 

15.006 
Comissão Especial 

Relatório 
Por meio da Mensagem no 257/2001, o Governador do Estado 

apresentou veto total à Proposição de Lei no 15.006, que cria o Pólo 
de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Fogos de 
Artifício e dá outras providências. 

Cabe agora a esta Comissão Especial emitir parecer sobre a 
matéria. 

Fundamentação 
O veto incide totalmente sobre a proposição de lei que institui o Pólo 

de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Fogos de 
Artifício na região Oeste de Minas. 

A proposição vetada não tem natureza autorizativa e, entre outros 
incentivos e benefícios fiscais, estabelece a redução da carga 
tributária do ICMS de 18% para 12% nas operações internas para 
aquisição de máquinas e equipamentos utilizados nas fases de 
industrialização de fogos de artifício, bem como a concessão de 
carência de dois anos para o recolhimento do ICMS pelas empresas 
que integram o Pólo. 

Nas razões do veto, o Governador alega infringência do art. 14 da 

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



579 
Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, a chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal, uma vez que a renúncia de receita 
representada pela redução da carga tributária do ICMS de 18% para 
12% deverá estar acompanhada de estimativa do impacto financeiro 
que a medida ocasionará no Orçamento do Estado, bem como deverá 
estar comprovado que a renúncia foi considerada na estimativa da 
receita, com a indicação das medidas de compensação, por meio do 
aumento da receita. 

De acordo com o veto governamental, sem esses requisitos da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, o benefício fiscal não poderá vigorar, 
notadamente porque a estimativa da renúncia de receita deve estar 
compatibilizada com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o estudo de 
impacto financeiro deve abranger o exercício da vigência do benefício 
e os dois exercícios financeiros subseqüentes. 

No entanto, deve ser assinalado que a redução da carga tributária 
dos atuais 18% para até 12%, ou seja, igualando a alíquota 
interestadual fixada para a região Sudeste pela Resolução n° 22, de 
1989, do Senado Federal, encontra amparo no art. 155, inciso VI, da 
Constituição Federal, que permite reduzir a alíquota interna até o 
limite da interestadual, por meio de lei ordinária. 

Não há que falar-se em renúncia de receita que venha a causar 
impacto negativo ao Estado, uma vez que a maior parte das empresas 
de fogos de artifício já instaladas na região Oeste de Minas é optante 
do Programa Micro Geraes e já recebe tratamento tributário e 
creditício diferenciado, mediante financiamentos em condições 
especiais obtidos pelo FUNDESE, gerenciado pelo BDMG e destinado 
a programas de fomento e desenvolvimento de médias, pequenas e 
microempresas e cooperativas localizadas no Estado. 

Importa observar, ainda, que a concessão dos incentivos às 
empresas participantes do Pólo de Desenvolvimento do Setor de 
Fogos de Artifício, em médio e longo prazos, resultará na ampliação 
da base tributária, gerando mais divisas e contribuindo, até mesmo, 
para o aumento da arrecadação do ICMS, daí porque a receita 
tributária poderá ter recomposição normal, sem atrair o óbice contido 
na redação do art. 14, inciso 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição do Veto Total à 
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Proposição de Lei no 15.006. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Paulo Piau, relator- lvair Nogueira - Fábio 

A velar. 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 

15.024 
Comissão Especial 

Relatório 
Utilizando-se da prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 90, VIII, 

c/c o art. 70, 11, da Constituição mineira, o Governador do Estado opôs 
veto total à Proposição de Lei no 15.024, que dispõe sobre o 
atendimento a clientes em estabelecimento bancário. 

O veto foi encaminhado à apreciação da Assembléia por meio da 
Mensagem no 165/2002. Compete, agora, a esta Comissão Especial 
emitir parecer sobre a matéria, nos termos do art. 22 do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição de lei encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 

objetiva disciplinar o atendimento bancário, tornando-o mais humano, 
haja vista os enormes sacrifícios a que são submetidos os 
consumidores nas dependências das instituições financeiras. 

O cidadão que se dirige a um estabelecimento bancário para pagar 
uma conta de consumo de serviços públicos, a título de exemplo, ou 
mesmo para receber o salário mensal, muitas vezes é obrigado a 
permanecer por horas a fio em longas filas, sem qualquer 
oportunidade de satisfazer suas necessidades fisiológicas, tamanha a 
precariedade das dependências físicas das agências para o 
atendimento da população. 

A proposta objeto do veto visa a dar fim a essas mazelas, dispondo 
que o consumidor terá de ser atendido, no máximo, em 15 minutos, e 
obrigando a instalação, nas agências, de dependências sanitárias e 
bebedouros, tornando, no mínimo, mais dignas as relações entre as 
partes envolvidas nesta cadeia de consumo. 

O Governador do Estado entendeu que o disciplinamento da matéria 
não compete a esta Casa Legislativa em razão do disposto no art. 192 
da Constituição da República, que estabelece a regulação do sistema 
financeiro nacional por meio de lei complementar, cabendo à União, 
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ainda, dispor sobre a organização, o funcionamento e as 
atribuições do Banco Central do Brasil, o que veio a efetivar-se por 
meio da Lei no 4.595, de 31/12/64, recepcionada pela nova ordem 
constitucional. 

Pedimos vênia para discordar do entendimento do Chefe do Poder 
Executivo acerca da matéria cujo debate se intensifica atualmente, em 
vista da recente Ação Direta de Inconstitucionalidade interposta por 
representantes das instituições financeiras junto ao Supremo Tribunal 
Federal, na tentativa de revogar a aplicabilidade das disposições do 
Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas estabelecidas 
entre elas e os clientes dos serviços bancários. 

O principal argumento constante na fundamentação da mencionada 
ADIN diz respeito ao fato de que as instituições financeiras devem ser 
regulamentadas por legislação complementar ao passo que a Lei no 
8.078, que contém o Código do Consumidor, é lei ordinária e, segundo 
os Bancos, de categoria inferior. 

Não concordamos com essa tese por entender que o Código de 
Defesa do Consumidor é aplicável nas relações entre as instituições 
financeiras e seus clientes, sendo que o art. 4° da referida norma 
determina que "a política nacional de relações de consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 
respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo". 

Observa-se que os Bancos, ao prestarem um atendimento precário 
e desrespeitoso ao consumidor, afrontam disposições expressas na 
legislação de consumo, inexistindo, por outro lado, qualquer vedação 
constitucional a que o Estado possa dispor sobre a matéria, que não 
está a disciplinar questões relativas ao sistema financeiro nacional, 
mas tão-somente impondo regras para que serviços de toda natureza 
sejam prestados de forma digna no Estado. 

Essa prerrogativa encontra-se delineada no art. 24, V e VIII, da 
Constituição da República, uma vez que é da competência 
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre 
a proteção ao consumidor. 

Lembre-se, por oportuno, que diversos municípios, utilizando-se da 
prerrogativa constitucional de dispor sobre as questões de interesse 
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local, também já editaram normas jurídicas com o objetivo de não 
permitir que as instituições financeiras prejudiquem os munícipes, 
impondo-lhes condições humilhantes na prestação dos serviços 
bancários. A própria Capital mineira já disciplinou, também por meio 
de lei, o atendimento ao público. 

Conclusão 
Diante desses argumentos, opinamos pela rejeição do veto à 

Proposição de Lei no 15.024. 
Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
João Paulo, Presidente- Glycon Terra Pinto, relator- Fábio A velar. 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 
15.026 

Comissão Especial 
Relatório 

Respaldado pela Constituição Estadual, o Governador do Estado, 
valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, 
11, entendeu opor veto total à Proposição de Lei no 15.026. 

O veto foi encaminhado à apreciação desta Casa Legislativa por 
meio da Mensagem no 264/02, cabendo a esta Comissão Especial 
emitir parecer sobre a matéria, nos termos do art. 22 do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Proposição de Lei no 15.026, objeto do veto do Chefe do Poder 

Executivo, dispõe sobre a exigibilidade de demonstrativo detalhado do 
serviço prestado pelas operadoras de telefonia no Estado, com a 
finalidade de proporcionar dar maior transparência aos consumidores 
no que se refere à discriminação pormenorizada dos serviços 
cobrados nas contas mensais de consumo emitidas pelas operadoras 
do sistema de telefonia. 

O acúmulo e a reincidência de reclamações, junto aos PROCONs, 
relativas à cobrança dos impulsos excedentes, sem que as 
operadoras de telefonia apresentem justificativas plausíveis, é de 
conhecimento público. 

Por outro lado, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 
-, órgão regulador, responsável pela fiscalização e gerenciamento do 
setor de telecomunicações, apesar da grande demanda de 
reclamações, tem-se mostrado pouco eficiente. 
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Em suas razões, o Governador do Estado argumenta que "com 

efeito , compete à União, legislar, privativamente, sobre 
telecomunicações (Constituição Federal, art. 22, IV), bem como 
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão, os serviços respectivos (Constituição Federal, art. 21, X i)". 

Ressalta ainda "que se trata, portanto, de serviço da alçada 
exclusiva da União, que edita as normas para a sua exploração e 
fiscalização, não dispondo o Estado de competência para suplementar 
regras sobre tal matéria". 

"Data venia", nosso entendimento é diverso, uma vez que a matéria 
não se enquadra entre as enumeradas como privativas da União, e 
sim nas competências concorrentes, discriminadas no art. 24, V e VIII, 
da Constituição da República. 

Por considerar que a proposição vetada não trata de 
telecomunicações, mas sim visa a regular as relações entre os 
consumidores e as operadoras de telefonia, é que discordamos do 
posicionamento do Chefe do Poder Executivo. 

Nesse passo, entendemos perfeitamente aplicável ao tema a Lei 
Federal no 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Defesa do 
Consumidor, que em seu art. 4° determina que "a política nacional de 
relações de consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e 
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da 
sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das 
relações de consumo". 

Ressalte-se que o tema recentemente ganhou maior discussão com 
o ajuizamento pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro -
CONSIF -, da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.591, perante o 
Supremo Tribunal Federal, contra a aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor nas relações bancárias. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à Proposição de 

Lei no 15.026. 
Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
João Paulo, Presidente- Glycon Terra Pinto, relator- Fábio A velar. 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 
15.042 
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Relatório 
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Mediante a Mensagem n° 168/2002, o Governador do Estado, no 
uso das atribuições que lhe confere o art.90, Vil, c/c o art. 70, 11, da 
Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição de Lei no 15.042, 
que proíbe a empresa concessionária de serviço público de água, 
energia elétrica ou telefonia de efetuar a suspensão do fornecimento 
residencial de seu serviço nos dias que especifica e dá outras 
providências. 

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre o veto, nos termos 
do disposto no art.111, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem em vista proibir que as empresas 

prestadoras de serviços de telefone, água e luz suspendam o 
fornecimento residencial de seus serviços às sextas-feiras, aos 
sábados, aos domingos e nos feriados e no último dia útil anterior a 
feriado. 

Segundo as razões do veto, a prestação de serviços pelo poder 
público sob regime de concessão ou permissão é regulada pelo art. 
175 da Constituição da República, que prevê a edição de lei sobre o 
regime, o controle, a fiscalização e a revogação da concessão ou da 
permissão. 

Em cumprimento do comando constitucional, foi editada a Lei 
Federal n° 8.987, de 13/2/95, que autoriza a interrupção da prestação 
dos serviços nos casos de emergência ou de inadimplência do 
usuário. Tal exigência se volta para o resguardo da segurança das 
instalações e da própria continuidade do serviço. 

Alega-se, nas razões do veto, que as normas gerais nacionais 
referentes à matéria somente autorizam a interrupção desses serviços 
após prévio aviso ao usuário, assegurando-lhe a oportunidade de 
solucionar o débito e evitar, desta forma, a suspensão do serviço. 
Portanto, da perspectiva governamental, a matéria objeto da 
proposição de lei encaminhada à apreciação do Chefe do Executivo 
se insere no âmbito de competência constitucional da União; 
configura, pois, usurpação de competência da União o seu tratamento 
legislativo em sede estadual. 

Com efeito, a Constituição estabelece expressamente em seu art. 
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22, IV, a competência legislativa privativa da União em matéria de 
energia elétrica. Também no que toca ao serviço de 
telecomunicações, tem-se a competência legislativa privativa da 
União, a teor do art. 21 da Lei Maior. 

A referida Lei Federal no 8.987 estabelece, no § 3° do art. 6°, que 
não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção 
em situação de emergência ou, após aviso prévio, em decorrência do 
inadimplemento do usuário. 

Releva enfatizar que as razões aduzidas pelo Chefe do Executivo 
partem de premissas verdadeiras, quais sejam as disposições 
constantes na Lei no 8.987, de observância compulsória pelos 
Estados, mas chegam a conclusões equivocadas, em razão de um 
desvio de perspectiva, o qual buscaremos demonstrar. 

Com efeito, não se discute aqui acerca da incidência das 
disposições da referida lei federal em todos os Estados da Federação. 
Tanto é assim, que a proposição de lei em exame em nada conflita 
com aquelas normas. Não se nega em momento algum a 
possibilidade normativa da interrupção do fornecimento dos serviços 
pelos concessionários diante da inadimplência do usuário. O que a 
proposição de lei faz é tão-somente estabelecer critérios a serem 
observados quando do corte do fornecimento residencial. E o faz no 
exercício da competência legislativa concorrente que lhe atribui o art. 
24, inciso VIII, da Constituição da República, referente à tutela dos 
direitos do consumidor. De fato, os serviços públicos prestados pelos 
concessionários configuram inegavelmente uma relação de consumo, 
nos termos do disposto no § 2° do art. 3° do Código de Defesa do 
Consumidor, segundo o qual serviço "é qualquer atividade fornecida 
no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de 
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações de caráter trabalhista". Ressalte-se ainda o 
disposto no art. 22 do mesmo diploma normativo, o qual torna patente 
a inserção dos serviços públicos na seara das relações de consumo. 
Confira-se: 

"Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, 
concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer outra forma de 
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 
eficientes e seguros e, quanto aos essenciais, contínuos". 
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Cabe ainda ponderar o seguinte: da perspectiva dos usuários dos 

serviços de água, luz e telefone, o ato legislativo proposto representa 
uma alteração de relevo, pois se elimina o risco de privação desses 
serviços por período prolongado, o que acarreta transtornos de toda a 
ordem; já da perspectiva das empresas concessionárias, a nova 
sistemática não traria mudança significativa. De fato, para a empresa, 
qual é a diferença entre efetuar-se o corte residencial numa segunda-
feira ou numa sexta? Trata-se, pois, de conferir vantagens 
consideráveis aos usuários sem que haja, como conseqüência, 
desvantagens para as empresas prestadoras dos serviços. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Veto Oposto à 

Proposição de Lei no 15.042. 
Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
João Paulo, Presidente- Glycon Terra Pinto, relator- Fábio Avelar. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.866/2001 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O Deputado Ivo José, por meio do Projeto de Lei no 1.866/2001 
pretende seja declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio aos 
Soros Positivos- GASP -, com sede no Município de lpatinga. 

Preliminarmente, foi o projeto examinado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vindo ele agora a esta Comisão para 
deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, "a" do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Grupo de Apoio aos Soros Positivos - GASP - é uma entidade civil 

sem fins lucrativos que tem como objetivo realizar atividades visando 
a tomar medidas que possam prevenir o contágio com o vírus HIV; 
promover a melhoria das condições de assistência aos portadores do 
HIV; proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas com AIDS, 
através de atividades intragrupais, no âmbito da comunidade; 
representar, judicialmente ou extrajudicialmente, os interesses dos 
portadores do virus ou dos que já desenvolveram a doença. 

Por isso julgamos oportuno que a entidade em tela seja declarada 
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de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 1 .866/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2002. 
José Braga, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.902/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela 
pretende declarar de utilidade pública a Fundação Padre Libério, com 
sede no Município de Pará de Minas. 

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

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

Fundamentação 
A entidade em exame tem por finalidade idealizar e divulgar 

programas sociais de interesses da comunidade carente da região. 
Para a consecução de seus objetivos, cria, mantém e administra 
atividades e serviços culturais e educacionais por meio de canais 
próprios de radiodifusão. Sem fins comerciais, tem como meta 
prioritária os interesses comunitários. 

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

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

1 .902/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 
1.914/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Antônio Júlio, 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Querubins, 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. Vem agora o projeto a este colegiado 
para deliberação conclusiva, de acordo com o que preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Querubins presta relevantes serviços à coletividade, 

uma vez que procura defender os direitos das pessoas em situação de 
risco pessoal e social. Empreende, também, atividades nas áreas de 
saúde, educação, cultura e lazer. 

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição a 
torna merecedora do título declaratório de utilidade pública ora 
proposto. 

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

1.914/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.862/2001 
Comissão de Saúde 

Relatório 
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, 

estabelece, no âmbito do SUS, a obrigatoriedade da realização de 
exames de diagnóstico de catarata congênita em récem-nascidos e dá 
outras providências. 

Publicada em 10/11/2001, a matéria foi enviada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresentou. Vem agora a proposição a esta Comissão para receber 
parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em comento determina a obrigatoriedade da 

realização do exame de diagnóstico da catarata congênita em récem-
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nascidos na rede pública de saúde do Estado. Estabelece, ainda, 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. 

A catarata é a opacificação do cristalino, lente natural do olho, que 
normalmente é claro e transparente. A causa mais freqüente está 
relacionada com a idade, ocorrendo em 50% das pessoas entre 65 a 
74 anos. Entretanto, pode ser desencadeada por outras causas como 
traumatismos, inflamações oculares, hereditariedade (congênita). 

Conforme o inciso I do art. 7° do Código de Saúde do Estado de 
Minas Gerais, compete à Secretaria de Estado da Saúde coordenar as 
ações de promoção e proteção da saúde. A proposição em análise 
tem como objetivo garantir o diagnóstico da catarata congênita, para 
que a intervenção médica possa ter início o mais cedo possível. 
Recentes pesquisas informam que 2/3 dos casos de cegueira 
poderiam ser evitados, se tratados precocemente, aplicando-se os 
conhecimentos e técnicas atualmente disponíveis, o que só faz 
confirmar a importância da detecção precoce dos problemas oculares. 
Sabe-se que a perda da visão prejudica o desenvolvimento das 
aptidões escolares, intelectuais, profissionais e sociais e a produção e 
a capacidade de trabalho das pessoas afetadas. Cabe informar ainda 
que, em 1986, um levantamento do INSS revelou que a cegueira e a 
visão subnormal foram a 6" causa de aposentadoria por invalidez 
(dados do Ministério da Saúde). Dessa forma, é provável que o 
investimento a ser feito no diagnóstico precoce das patologias 
oculares e no posterior tratamento clínico ou cirúrgico tenha como 
conseqüência a redução no número de aposentadorias delas 
decorrentes, desonerando os cofres públicos. 

Pelo exposto acima, entendemos que a aprovação da matéria em 
tela estará contribuindo para a universalização da assistência, um dos 
princípios do Sistema Único de Saúde - SUS -, garantindo à 
população igualdade no acesso a todos os níveis dos serviços de 
saúde. 

Consideramos, ainda, que as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, aprimoraram o projeto ao 
delimitar de maneira mais clara o seu âmbito de abrangência e ao 
adequar a redação à técnica legislativa. 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.862/2001 com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - José Braga, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Cabo Morais. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 56/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 56/99, de autoria do Deputado Sebastião 

Navarro Vieira, que dá denominação de Rafik Raydan ao edifício onde 
funciona a 25• Delegacia Regional de Segurança Pública em Poços 
de Caldas, 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° 56/99 
Dá a denominação de Rafik Raydan ao edifício onde funciona a 25" 

Delegacia Regional de Segurança Pública, em Poços de Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica denominado Rafik Raydan o edifício onde funciona a 

25" Delegacia Regional de Segurança Pública, situado na Av. José 
Remígio Prézia, 502, em Poços de Caldas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de março de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Agostinho 

Patrús. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 710/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 710/99, de autoria do Deputado Márcio Cunha, 

que dá ao Centro de Feiras de Minas Gerais - Expominas a 
denominação de George Norman Kutova, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 710/99 
Dá ao Centro de Feiras de Minas Gerais - Expominas a 

denominação de George Norman Kutova. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominado George Norman Kutova o Centro de 

Feiras de Minas Gerais - Expominas, anexo ao Parque de Exposição 
da Gameleira, situado 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, 6 de março de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Agostinho 

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

1.851/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.851/2001, de autoria do Deputado Márcio 
Cunha, que declara de utilidade pública a Fundação Assistencial de 
Saúde de Lavras - Fundação Paulo Celani, 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 No 1.851/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Assistencial de Saúde de 

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

de Saúde de Lavras, com sede no Município de Lavras. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de março de 2002. 
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Dimas Rodrigues, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Amilcar 

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

1.852/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1 .852/2001, de autoria do Deputado Antônio 
Andrade, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de 
Segurança de Coromandel, com sede no Município de Coromandel, 
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° 1.852/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança 

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

de Segurança de Coromandel, com sede no Município de 
Coromandel. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de março de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Amilcar 

Martins. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 13/3/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. 
Antônio Augusto Viana, ocorrido em 8/3/2002, em Pedro Leopoldo. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento da Sra. 
Ana Rosa dos Santos, ocorrido em 12/3/2002, em Janaúba. (-Ciente. 
Oficie-se.) 
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MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Município de Jesuânia pelos 53 anos de 

sua emancipação (Requerimento no 3.066/2002, do Deputado Aílton 
Vilela); 

de congratulações com o Município de Curral de Dentro pelos 6 
anos de sua emancipação (Requerimento no 3.080/2002, do Deputado 
Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Guaraciama pelos 7 anos de 
sua emancipação (Requerimento no 3.081/2002, do Deputado Arlen 
Santiago); 

de congratulações com o Município de Cõnego Marinho pelos 7 
anos de sua emancipação (Requerimento n° 3.082/2002, do Deputado 
Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Montezuma pelos 9 anos de 
sua emancipação (Requerimento no 3.083/2002, do Deputado Arlen 
Santiago); 

de congratulações com o Município de Matias Cardoso pelos 9 anos 
de sua emancipação (Requerimento no 3.084/2002, do Deputado 
Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Juvenília pelo aniversário de 
sua emancipação (Requerimento no 3.085/2002, do Deputado Arlen 
Santiago); 

de congratulações com o Município de Mamonas pelos 9 anos de 
sua emancipação (Requerimento no 3.086/2002, do Deputado Arlen 
Santiago); 

de congratulações com o Município de Luislândia pelo aniversário de 
sua emancipação (Requerimento no 3.087/2002, do Deputado Arlen 
Santiago); 

de congratulações com o Município de Campo Azul pelos 7 anos de 
sua emancipação (Requerimento n° 3.088/2002, do Deputado Arlen 
Santiago); 

de congratulações com o Município de Japonvar pelo aniversário de 
sua emancipação (Requerimento no 3.089/2002, do Deputado Arlen 
Santiago); 
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de congratulações com o Município de lbiracatu pelo aniversário 

de sua emancipação (Requerimento n° 3.090/2002, do Deputado 
Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Glaucilândia por seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 
3.091/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Gameleira por seu aniverário 
de emancipação político-administrativa (Requerimento no 3.092/2002, 
do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de lcaraí de Minas por seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento no 
3.093/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Lontra por seu aniversário de 
emancipação político-administrativa (Requerimento no 3.094/2002, do 
Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Berizal por seu aniversário de 
emancipação político-administrativa (Requerimento no 3.095/2002, do 
Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Chapada Gaúcha por seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento no 
3.096/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de São João da Mata por seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento no 
3.108/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Município de Andradas por seu 112° 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento no 
3.109/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Município de Cordislândia por seu 39° 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento no 
3.110/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Município de Inconfidentes por seu 39° 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento no 
3.111/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Município de Conceição das Pedras por 
seu 39° aniversano de emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 3.112/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Município de ltajubá por seu 183° 
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aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 3.123/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Sociedade São Vicente de Paulo, em 
Pouso Alegre, por ocasião de seu centenário (Requerimento no 
3.124/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); · 

de congratulações com a comunidade do Município de Augusto de 
Lima pelo transcurso do 39° aniversário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento no 3.126/2002, do 
Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com a comunidade do Município de Igarapé pelo 
transcurso do 36° aniversário de emancipação político-administrativa 
desse município (Requerimento n° 3.127/2002, do Deputado Doutor 
Viana); 

de congratulações com a comunidade do Município de Três Marias 
pelo transcurso do 39° aniversário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento no 3.128/2002, do 
Deputdo Doutor Viana); 

de congratulações com a comunidade do Município de lngaí pelo 
transcurso do 30° aniversário de emancipação político-administrativa 
desse município (Requerimento no 3.129/2002, do Deputado Doutor 
Viana); 

de congratulações com a comunidade do Município de Ubaí pelo 39° 
aniversário de emancipação político-administrativa desse município 
(Requerimento no 3.131/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de São 
Francisco de Paula pelo 39° aniversário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento no 3.132/2002, do 
Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Carbonita pelos 40 anos de 
sua emancipação político-administrativativa (Requerimento no 
3.133/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Grão Mogol pelos 144 anos 
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento no 
3.134/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de lbiaí pelos 39 anos de sua 
emancipação político-administrativa (Requerimento n° 3.135/2002, do 
Deputado Arlen Santiago); 
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de congratulações com o Município de Cachoeira do Pajeú pelos 

39 anos de sua emancipação político-administrativa (Requerimento no 
3.136/2002, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -
por sua atuação no processo de licenciamento requerido pela 
BRUMAFER Mineração Ltda. (Requerimento n° 3.148/2002, do 
Deputado Miguel Martini). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE MARÇO DE 2002 

ATAS 
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ATA DA 333" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 14/3/2002 
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Dalmo Ribeiro Silva 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2" Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 2.025 
a 2.027/2002 - Requerimento n° 3.206/2002 - Requerimento da 
Comissão do Trabalho Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Wanderley Ávila e Dimas Rodrigues - Oradores Inscritos: 
Discurso do Deputado Geraldo Rezende - Questão de Ordem -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Discurso do 
Deputado Márcio Cunha - Questão de ordem; chamada para a 
recomposição de quórum; inexistência de quórum para a continuação 
dos trabalhos - Encerramento. 

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Na varro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila)- Às 14h12min, a lista 

de comparecimento registra a existência de número regimental. 
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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 Eduardo Brandão, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

-O Deputado Márcio Kangussu, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Cel.. BM Osmar Duarte Marcelino, responsável pelo Comando-

Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, encaminhando, 
em atenção ao Requerimento no 2.821/2001, da Comissão de 
Administração Pública, relação de projetos de prevenção e combate a 
incêndio relacionados com a Instrução n° 36/97, do CBMMG. (-
Anexe-se ao Requerimento no 2.821/2001.) 

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do 
Estado, encaminhando cópia da resposta enviada pelo Secretário de 
Transportes e Obras Públicas ao Requerimento n° 2.792/2001, da 
Comissão de Transporte. 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.025/2002 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de Unidades de 

Terapia Intensiva - UTis - nos hospitais dos municípios de Minas 
Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os municípios com população superior a cinqüenta mil 

habitantes estão obrigados a manter Unidades de Terapia Intensiva, 
com número de leitos suficiente para o atendimento à população deles 
dependente. 
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Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo, serão 

utilizados os recursos hospitalares da rede pública e da rede 
conveniada com o Sistema Único de Saúde - SUS. 

Art. 2° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo 
de trinta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - As despesas com a execução desta lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2002. 
Geraldo Rezende 
Justificação: A carência no atendimento de cidadãos que necessitam 

de tratamento em UTI é enorme. Cresce o número de casos de 
pessoas que faleceram por falta de leitos de UTI em Minas Gerais. 

Segundo pesquisa feita no Data SUS, temos hoje no Estado de 
Minas Gerais 826 leitos de UTI disponíveis, distribuídos por 43 
municípios do Estado. Contudo, há municípios que são pólos de 
regiões que não dispõem de um leito sequer. Esta situação se agrava 
e provoca inúmeros casos de famílias que perdem seus entes por falta 
de atendimento. É necessário que se faça uma distribuição funcional 
dos leitos de UTI em Minas, para que toda a população do Estado 
seja atendida. 

Assim, é imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres 
pares, pois a população de nosso Estado não pode mais sofrer por 
falta de infra-estrutura. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.026/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paula Cândido 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 

Paula Cândido imóvel constituído por um terreno, medindo 40m 
(quarenta metros) de frente, por 50m (cinqüenta metros) de fundo, 
situado na Rua Capitão Martinho (prolongamento), nesse município, 
conforme o Registro n° 2-1591, por ficha, no livro 2 de Registro Geral 
do Cartório de Registro de Imóveis da então Comarca de Visconde do 
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Rio Branco. 

Parágrafo un1co - O imóvel descrito no "caput" deste artigo, foi 
anteriormente doado pela Prefeitura Municipal de Paula Cândido ao 
Estado de Minas Gerais para construção do Grupo Escolar Cel. 
Antônio Faustino Duarte, cujo prédio já se encontra edificado no citado 
imóvel. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de março de 2002. 
lvair Nogueira 
Justificação: Com a municipalização do ensino, torna-se 

imprescindível que a doação do citado imóvel seja efetuada pelo 
Estado ao Município de Paula Cândido, para regularização da 
situação, especialmente com referência às reformas necessárias à 
manutenção ou à ampliação do prédio dessa escola, que funciona 
com classes da pré-escola à 4• série do ensino fundamental, 
atualmente sob a responsabilidade do referido município. 

- 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° 2.027/2002 
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade e Plenitude, 

com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade 

e Plenitude, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 2002. 
Wanderley Ávila 
Justificação: O Clube da Melhor Idade e Plenitude, pelo que se 

depreende da documentação anexa, está em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é constituída de 
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de seus cargos. 

Por preencher os requisitos necessários, conto com o apoio dos 
nobres pares à aprovação do título de utilidade pública para a referida 
entidade. 
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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. 

REQUERIMENTOS 
N° 3.206/2002, dos Deputados Marcelo Gonçalves, Antônio Júlio e 

do Colégio de Líderes, solicitando seja formulado apelo ao Secretário 
da Fazenda com vistas a que se publique a regulamentação da Lei no 
14.094, de 7/12/2001. (-À Comissão de Turismo.) 

Da Comissão do Trabalho, solicitando seja realizado fórum técnico 
para debater o tema "Doenças Ocupacionais". (- À Mesa da 
Assembléia.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Wanderley Ávila e Dimas Rodrigues. 
Oradores Inscritos 

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

assunto que me traz a esta tribuna está afligindo a população 
brasileira. É a questão da saúde. Anteontem, tivemos a oportunidade 
de estar com o Secretário da Saúde e com os Prefeitos da região do 
Triângulo Mineiro, quando assinamos diversos convênios nessa área, 
que levarão postos de saúde para diversos municípios do Triângulo, 
ambulâncias, equipamentos para hospitais já existentes. Tudo isso 
acontecerá dentro da política estadual de saúde, comandada pelo 
Governador Itamar Franco, que tem uma preocupação muito grande 
com essa questão. Mas não basta essa preocupação, é preciso que o 
Governo Federal, que concentra os recursos dos Estados e 
municípios, também esteja interessado nessa questão. De duas 
semanas a esta data, temos observado pela mídia televisada, escrita 
e falada que pessoas de Belo Horizonte e do interior que para cá vêm 
para fazer tratamento de saúde estão tendo o seu fim de vida nas 
portas dos hospitais por falta de UTis. 

A nossa desorganização social é tão grande que, embora o direito à 
assistência médica esteja assegurado na Constituição Federal, as 
pessoas morrem porque não há UTI nos hospitais. Em razão disso, 
protocolei, hoje de manhã, e estou tornando público agora, projeto de 
lei com o seguinte teor: "Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 
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de unidade de terapia intensiva - UTI, nos hospitais municipais dos 
municípios de Minas Gerais". Acho muito difícil que sejam construídos 
nos hospitais públicos. 

Mas, como vivemos em um mundo de capitalismo selvagem, pode 
ser que alguma empresa ganhe dinheiro com a questão da falta de 
assistência médica e queira construir um hospital em algum dos 
municípios mineiros. Se isso acontecer, o empresário será obrigado a 
construir o centro de terapia intensiva desse hospital, ou seja, não 
poderá inaugurá-lo sem esse centro. Assim, evitaremos que o cidadão 
mineiro de ltinga, de São Pedro dos Ferros, de Maria da Virgem da 
Lapa, de Jampruca, de Cláudio, etc. venha para Belo Horizonte, para 
morrer na fila, na porta do hospital. 

O art. 1° do projeto diz o seguinte: "Os municípios com população 
superior a 50 mil habitantes estão obrigados a manter unidade de 
terapia intensiva, com número de leitos suficiente para o atendimento 
à população deles dependentes. Parágrafo único - Para atender ao 
disposto neste artigo, serão utilizados os recursos hospitalares da 
rede pública e da rede conveniada ao Sistema Único de Saúde -
SUS". 

Essa redação não ficou boa. Quero que, na construção de hospitais, 
os empresários - esse é um negócio, vivemos no regime capitalista, e 
o hospital é uma empresa que tem de dar lucros - sejam obrigados a 
construir o centro de terapia intensiva. Está faltando um artigo no 
projeto e colocá-lo-ei depois. Iremos renumerar os outros. 

"Art. 2° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo 
de 30 dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - As despesas com execução desta lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário". 
E eu justifico, Sr. Presidente: "A carência ao atendimento de 

cidadãos que necessitam de tratamento em UTI é enorme. Os casos 
de pessoas que falecem por falta de leitos de UTI crescem a cada dia, 
em Minas Gerais. Segundo pesquisa feita na Data-SUS, sistema de 
informação desse órgão, temos hoje, no Estado, 826 leitos de UTI 
disponíveis, sendo que esses estão distribuídos em 43 municípios". 
Ora, será esse número suficiente para os 17 milhões de mineiros? 
Esse é o maior vestibular do mundo, devem concorrer cerca de 50 mil 
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habitantes para cada leito. A situação é complicada. "Contudo, há 
municípios que são pólo de regiões as quais não dispõem de um leito 
sequer. Essa situação se agrava e promove inúmeros casos de 
famílias que perdem seus entes por falta de atendimento. É 
necessário que se faça uma distribuição funcional dos leitos de UTI 
em Minas, para que toda população do Estado seja atendida. 

Assim, é imperativa a aprovação desse projeto por nossos ilustres 
pares, já que a população de nosso Estado não pode mais sofrer por 
falta de infra-estrutura". 

Está, portanto, colocada a situação, e peço aos ilustres pares que 
me ajudem em algo tão importante. 

Está ocorrendo esse problema da dengue. Hoje mesmo, pela 
manhã, faleceu uma pessoa em Uberaba, no Triângulo Mineiro, perto 
de Uberlândia, que é a minha cidade, segundo informações, com uma 
doença chamada rantavírus, que, parece-me, é transmitida pelo rato. 
Creio que, lá, já morreram quatro ou cinco pessoas com essa doença. 
A desorganização social brasileira é tão grande, e o brasileiro é tão 
deleixado! Eu gosto de mim. Então, procuro defender-me. Por isso, 
exijo o cumprimento da nossa Constituição com relação aos 
governantes, tanto federais quanto estaduais e municipais. Eles são 
obrigados por lei a cuidar disso. Essas doenças são da 
responsabilidade dos governantes. 

Quando eu era menino, eles passavam pulverizando as casas na 
roça onde eu morava, para acabar com o mosquito da febre amarela e 
da dengue, que estão "pari passu". Muitos anos depois, essas 
questões recrudescem. No Triângulo Mineiro, morreram pessoas com 
a febre amarela. Agora, aparece essa rantavírus. E o povo mineiro e 
brasileiro pode ter a certeza de que não há nenhum governo com o 
ideal de resolver esses problemas endêmicos. Essa questão inserirá o 
Brasil no nível dos países mais atrasados do continente africano. Não 
posso admitir isso. É preciso que esta Casa assuma o papel de 
discutir essas questões e de buscar recursos, seja na Coréia, na 
China, no Japão e nos Estados Unidos, para debelar essas doenças 
que estão surgindo em nosso País. 

Com relação a um meio de comunicação importante para se ter uma 
convivência social boa, que é a estrada, podemos dizer que, no 
Triângulo Mineiro, já não há. Temos de nos locomover no lombo de 
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burro ou de helicóptero. ltuiutaba, Monte Alegre e Capinópolis já 
não têm estradas. Uma estrada dessa região, certo dia, ficou 
interditada por 4 horas. A mortalidade por doenças e acidentes de 
trânsito, devido à irresponsabilidade do governo, é imensa. . 

O Deputado José Braga (em aparte)*- Deputado Geraldo Rezende, 
parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento. Embora não seja médico, 
possui a sensibilidade política de entender que a saúde é a razão 
fundamental da vida, tendo de ser prioridade na economia do nosso 
País. Não podemos construir uma Nação sem nos preocupar com a 
vida e as condições de saúde do povo. V. Exa. falou sobre o sistema 
brasileiro e referiu-se a sua desorganização. É possível fazer muito, 
desde que se tenha em mente que devemos gastar o dinheiro 
destinado à saúde em projetos e em organizações. Testemunho que, 
em minha cidade, Brasília de Minas, que é pequena, foi construído um 
hospital, pois, quando vim para cá, firmei esse compromisso com o 
Prefeito. Esse hospital possui 70 leitos equipados, custou mais de 
US$2.000.000,00 e atende com qualidade a mais de 17 municípios da 
pobre região de Minas. 

Quero lembrar a V. Exa. que foram cantados, em verso e prosa, os 
tais consórcios de saúde, que hoje funcionam muito mal. Aqui e ali, 
talvez ainda funcionem a contento, graças à abnegação e à 
responsabilidade de alguns militantes e Prefeitos, já que nem todos se 
unem em torno desses consórcios tão importantes para a saúde. Só 
quero parabenizá-lo e dizer que é preciso que se tenha 
responsabilidade na execução dos programas de governo, porque o 
dinheiro, embora pouco, se organizado, pode oferecer certa condição 
de saúde para os nossos representados. 

O Deputado Geraldo Rezende - O hospital a que V. Exa. se referiu, 
em Brasília de Minas, possui UTI? 

O Deputado José Braga em aparte - Não. 
O Deputado Geraldo Rezende - Brasília de Minas não possui UTI; 

então, vamos fazer. Isso vai obrigar a fazerem uma UTI lá. 
O Deputado José Braga (em aparte)* - É exatamente por isso que 

estou parabenizando V. Exa. O hospital daquela cidade é mantido 
com dificuldade. A Prefeitura não recebe verba suficiente, por isso é 
necessário que se usem verbas do Fundo de Participação, a fim de se 
manter o hospital. 
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O Deputado Geraldo Rezende - Agradeço o aparte do Deputado 

José Braga. Como o nosso tempo já acabou e gosto de cumprir o 
Regimento, encerro dizendo ao povo de Minas Gerais que vamos 
juntos, de mãos dadas, num ideal só, conseguir melhorar a qualidade 
de vida, conseguir conhecer as leis que nos regem e exigir aquilo que 
é nosso, que é o direito à assistência à saúde. Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
&&& 

Questão de Ordem 
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, quero solicitar à 

Mesa uma informação. No ano passado, mais precisamente no mês 
de agosto, apresentamos um projeto de resolução que, até hoje, não 
foi publicado. Propúnhamos a regularização do limite territorial entre 
os Municípios de Malacacheta e Franciscópolis, que era distrito de 
Malacacheta. As correções do limite territorial já tiveram o 
"referendum" das duas Câmaras, autorizando o Poder Executivo a 
fazer essa regularização; entretanto, até hoje, não obtivemos uma 
posição da Mesa da Assembléia. A informação que temos é a de que 
há necessidade de se fazer um plebiscito. 

Está, hoje, nesta Casa, o Vereador José dos Passos Oliveira, que 
vem, em nome da Câmara Municipal de Malacacheta, pedir que se 
agilize esse processo. Se for necessário fazer o plebiscito, que se 
tomem as providências necessárias e se atenda ao desejo da 
população dos dois municípios. A Câmara Municipal de Malacacheta, 
repito, está representada, porque já está impaciente. Desde agosto, 
Sr. Presidente, o nosso projeto foi protocolado, e, até hoje, não temos 
solução. Então, encarecidamente, em nome dos dois municípios, em 
nome da Câmara Municipal de Malacacheta, solicito à Mesa, por 
intermédio de V. Exa., que nos dê uma posição o mais rápido 
possível, para que possamos tomar as providências junto à população 
de Malacacheta e de Franciscópolis. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Márcio 
Kangussu que fará chegar ao conhecimento do Presidente desta Casa 
o clamor de V. Exa. Aproveito a oportunidade para, de público, atestar 
o compromisso de V. Exa. não só com Malacacheta e Franciscópolis. 
Conhecemos, de perto, a sua luta para a demarcação dos limites 
entre esses dois municípios. Sabemos de todo o seu empenho e de 
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toda a sua dedicação para que isso aconteça. Tenho a certeza de 
que a Presidência tomará conhecimento e, quanto antes, esse 
assunto do mais alto interesse para essas duas comunidades, por 
intermédio de V. Exa., será resolvido. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 22 do 

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a 
realização de solenidade referente ao Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher. 

- A ata deste evento será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Estão reabertos 
os nossos trabalhos. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, visitantes e imprensa presente, devido ao pouco tempo 
disponível para este pronunciamento, fiz questão de fazê-lo por 
escrito, para que seja registrado nos anais desta Casa. Ocupo a 
tribuna nesta tarde, em primeiro lugar, para fazer justiça e para 
esclarecer os fatos ocorridos ontem. Um Deputado desta Assembléia 
trouxe ao conhecimento dos Srs. Deputados alguns eventos 
acontecidos na cidade de Pompéu, que tenho o privilégio e a honra de 
representar nesta Casa. Essa cidade merece seja restabelecida não 
só a verdade, mas também seja feita justiça àquele povo e àquela 
administração. (-Lê:) 

Sr. Presidente, falarei sobre o povo de Pompéu, que é trabalhador e 
conhecido em todo o Estado por sua bravura e determinação, 
principalmente com relação àquilo que concerne a defesa dos seus 
direitos. Trata-se de um povo forjado em sua tradição e na têmpera de 
Da. Joaquina do Pompéu, que passou para a história do Brasil 
justamente pela sua bravura e pelas ações de justiça, bem como pela 
sua coragem de brigar pela independência do Brasil. 

Porém, nas páginas da história de Pompéu, nem tudo está marcado 
pela têmpera da democracia e pela justiça social. Pompéu passou 
justamente 40 anos dominada por um grupo político que teve as 
ações buscadas no receituário da ditadura militar, através de seus 
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partidos: Arena e PDS. Pompéu vive novos ares. Hoje, temos um 
Governo Municipal marcado por uma coligação de centro esquerda -
que tanto defendemos-, onde estão presentes o PDT, o PMDB, o PT, 
o PL e o PTB, buscando e realizando aquilo que não foi feito nas 
últimas quatro décadas: obras para atender aos interesses de toda a 
população, principalmente os mais carentes, praticando a democracia 
e respeitando o estado de direito. É por esses motivos que o Governo 
de Francisco Luiz Cordeiro Guimarães, carinhosamente conhecido por 
nós todos como Chico do Soca, tem a aprovação de 90% da 
população pompeana, conforme pesquisa de opinião pública realizada 
pelo Instituto de Pesquisa Doxa, que está aqui em minhas mãos para 
quem quiser ver. 

Por um lado, a população está feliz com a administração municipal 
do Chico do Soca, que tem trazido progresso, respeito aos cidadãos e 
empregos. São muitos os projetos concretos: pavimentação urbana, 
ações na área de saúde, implantação do Programa Saúde da Família 
em todos os bairros da cidade, saneamento básico, recuperação de 
ruas e estradas vicinais, programas de saúde para atender as 
comunidades rurais, colégios técnicos, quadras poliesportivas - já 
conseguimos aprovar no Conselho Estadual de Educação a 
implantação de um "campus" avançado da UNIMONTES em Pompéu, 
em parceria com o Deputado Federal Márcio Reinaldo -, veículos 
escolares, aquisição de patrolas e retro-escavandeiras. Enfim, são 
tantas as obras, que gostaria de convidar os meus nobres pares para 
conhecer, de perto, esse trabalho tão importante para o povo de 
Pompéu e de toda a região. Mas, como em tudo, existe sempre o 
outro lado, o daqueles que se encastelaram, durante 40 anos, em 
práticas que sempre abominamos, aquelas implantadas pelos tiranos 
criados pela ditadura militar. 

Quero agora relatar o que de verdade aconteceu com relação ao 
episódio trazido a esta Casa, no que diz respeito aos documentos da 
Câmara Municipal de Pompéu. No dia 4/3/2002, por volta das 14 
horas, o Vereador Esperidião Porto apresentou, por escrito, ao 
Presidente da Câmara Municipal de Pompéu, um requerimento 
solicitando autorização para rever alguns documentos daquela Casa, 
o que foi deferido. O Vereador estava acompanhado de seu colega 
Hermógenes Lataliza Sobrinho e de mais três testemunhas. Por que 
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foram até a Câmara Municipal de Pompéu ver esses documentos? 
Aí é que está a gravidade dos fatos. O Vereador já havia recebido 
denúncias de que naquela tarde poderia ocorrer um incêndio em parte 
da Câmara Municipal de Pompéu, com o objetivo de apagar provas 
contra a atual Presidência da Câmara. E que provas seriam essas? 
Segundo os Vereadores e outras lideranças de Pompéu, seriam 
viagens de táxi não autorizadas, com preços superfaturados, diárias 
pagas a Vereadores sem aprovação da Câmara Municipal de 
Pompéu, contrariando resolução criada pela própria Câmara Municipal 
de Pompéu, enfim uma série de irregularidades, que, evidentemente, 
devem e serão apuradas, como a compra de um terreno sem dotação 
orçamentária, passando a escritura sem o conhecimento da Câmara 
Municipal de Pompéu. 

Quando retirou esses documentos para fazer fotocópias - xerox -, o 
Vereador Esperidião Porto, repito, companheiro honesto, trabalhador, 
de uma das famílias mais tradicionais da região, preocupado com as 
coisas da justiça, agiu em conformidade com a lei orgânica do 
município, art. 32, inciso XI, e art. 5°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal. O que se estranha é que o Presidente tenha mandado fechar 
a Câmara Municipal de Pompéu, com os funcionários e, inclusive, seu 
Procurador, para não receber os documentos de volta, criando, assim, 
uma falsa situação de retirada ilegal de documentação pública. 

A boa-fé do Vereador Esperidião e de seu companheiro 
Hermógenes podem ser comprovadas nas atitudes que tomaram ao 
verem a Câmara fechada. Foram até à Mma. Juíza de Direito da 
Comarca, Dra. Rosimeire das Graças do Couto, e também a 
representante do Ministério Público, Dra. Cristina Fagundes Siqueira, 
que os orientaram a protocolar a documentação junto à Delegacia de 
Polícia, o que foi feito de imediato. Nada foi feito, portanto, na surdina 
pelos Vereadores aqui acusados, e muito menos estes agiram ao 
arrepio da lei em busca da moralidade pública e dos interesses do 
povo de Pompéu. 

Fui informado de que está em curso uma ação popular contra os 
desmandos e irregularidades da Presidência da Câmara de Pompéu. 
Acredito na justiça e tenho certeza de que a verdade dos fatos 
prevalecerá acima dos interesses de qualquer uma das partes. O povo 
de Pompéu merece e, obviamente, quer o esclarecimento dos fatos. 
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Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, a paciência. Era importante 

eu vir até a tribuna e dar a versão da realidade, da verdade dos fatos. 
Pompéu, hoje, efetivamente, vive novos tempos. Ela viveu por 40 
anos uma política retrógrada, que não beneficiava em nada a 
democracia. Por isso, esses acontecimentos são alvo de todo esse 
alarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

• - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, V. Exa. percebe que 
não há quórum para continuarmos os trabalhos. Solicito que encerre a 
reunião por falta de número regimental. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Miguel Martini)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 12 Deputados. Não há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando 
a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os 
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 18, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 85" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de março de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião 
Navarro Vieira e Márcio Cunha (substituindo este ao Deputado 
Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado João 
Paulo. O Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara 
aberta a reunião nos termos do art. 125, § 3°, do Regimento Interno e 
solicita ao Deputado Márcio Cunha que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior. Após a leitura da ata, o Presidente considera-a 
aprovada e solicita ao Deputado presente que a subscreva. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater e colher 
subsídios para elaboração do parecer sobre o Projeto de Lei no 
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1 .095/2000, do Deputado Rogério Correia, que dispõe sobre a 
utilização de programas abertos na administração pública estadual 
("softwares" livres). Registra-se a presença dos Srs. Paulo César 
Lopes, Assessor do Presidente da Companhia de Processamento de 
Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE -; Marcelo 
Migueletto de Andrade, Gerente-Geral de Sistemas de Informações da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Marcos Brafman, 
Presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da 
Informação, Software e Internet de Minas Gerais - ASSESPRO -; Luiz 
Marcos Brescia, Presidente da Associação Mineira de Software -
FUMSOFL T -; Cássio Rocha de Azevedo, Presidente da SUCESU, e 
Aluísio Bartolomeu Pêgo de Oliveira, Presidente da Câmara da 
Indústria -da Tecnologia da Informação na FIEMG, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como um dos 
autores do requerimento que deu origem a esta reunião, tece 
comentários sobre o tema em tela. Em seguida, a Presidência 
concede a palavra ao outro autor do requerimento, Deputado Márcio 
Cunha, para suas considerações iniciais. A seguir passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, com a participação dos expositores, dos 
Srs. Helvécio Borges Filho, representante da ASSESPRO; José 
Glicério Ruas Alves, Vice-Presidente da Sociedade de Usuários de 
Informática e Telecomunicações de Minas Gerais - SUCESU - e 
Diretor da Micro Hard; e Evandro Oliveira, Assessor da Presidência da 
PRODABEL, e dos Deputados presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Hely 

Tarqüínio -Antônio Andrade. 
ATA DA 768 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às nove horas e trinta minutos do dia sete de março de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano 
Canêdo, Carlos Pimenta e Jorge Eduardo de Oliveira, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Chico 
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Rafael e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jorge Eduardo 
de Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência procede à leitura das correspondência e 
solicita à assessoria que analise o ofício recebido do PROCON da 
Assembléia. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projeto de Lei no 1 .862/2001 (Deputado Carlos Pimenta); Projeto de 
Lei no 1,866/2001 (Deputado José Braga); Projeto de Lei no 
1.869/2001 (Deputado Cristiano Canêdo); e Projeto de Lei no 
801/2001 (Deputado Adelmo Carneiro Leão). Passa-se à 2a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente 
submete a votação, em turno único, os Requerimentos nos 2.979, 
2.991 e 3.018/2001. 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 Carlos Pimenta em que solicita o envio de ofício ao 
Governador do Estado manifestando o apoio à Santa Casa de Montes 
Claros, que pleiteia ajuda do Governo de Minas para a conclusão de 
pronto-socorro; do Deputado Carlos Pimenta em que solicita seja 
enviado oficio ao Comandante do Exército na Região Sudeste do País 
solicitando a participação imediata da corporação no combate à 
dengue no Estado de Minas Gerais; do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão em que solicita seja convidado o Secretário de Estado da Saúde 
para prestar contas na Comissão a respeito da execução 
orçamentária em 2001, na área da saúde no Estado; do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, com emenda do Deputado Carlos Pimenta, no 
qual solicita audiência pública para se discutir a situação da saúde dos 
povos indígenas do Estado, com a presença dos convidados que se 
mencionam; do Deputado Marco Régis, com emenda do Deputado 
Carlos Pimenta, e no qual solicita reunião da Comissão com a 
Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte para 
explicar a atual e real situação da entidade, incluindo-se a discussão 
do imóvel do Cardiominas, doado a referida instituição. Cumprida a 
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finalidade da reun1ao, 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 março de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - José Braga - Cabo Morais - Adelmo 

Carneiro Leão. 
ATA DA s• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA MINERAÇÃO MORRO 

VELHO 
Às dez horas do dia sete de março de dois rnil e dois, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Doutor 
Viana, Edson Rezende, Fábio Avelar e Mauro Lobo, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Dilzon Melo e Ivo José. 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 ouvir o Sr. Guilherme Ribeiro 
Câmara, Coordenador da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador 
do Conselho Estadual de Saúde; a Sra. Ana Paula Scalia, 
pneumologista do Ambulatório de Doenças Profissionais do Hospital 
das Clínicas; os Srs. Marcelino Antônio Edwiges, Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração do Ouro e 
Metais Preciosos de Nova Lima e Região, e José de Oliveira Reis, 
Presidente do Conselho Fiscal do mesmo Sindicato. Logo após, o 
Deputado Eduardo Hermeto assume a Presidência. 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 Edson Rezende, em 
que solicita sejam intimados os Srs. Vítor Penido, Prefeito Municipal 
de Nova Lima; Jaconias, Presidente de Câmara Municipal de Nova 
Lima, e João da Paz Rocha, Presidente da Associação dos 
Aposentados de Nova Lima; e seja convocado o Sr. Carlos Patrício, 
Secretário da Saúde, para prestarem esclarecimentos à CPI; seja 
indicado o Sr. Guilherme Ribeiro Câmara para acompanhar os 
trabalhos da CPI, em atendimento a solicitação do Conselho Estadual 
de Saúde; e sejam intimados a prestarem esclarecimentos à CPI os 
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Srs. Sílvio Gusman, médico contratado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores da Mineração Morro Velho, e Vicente do Carmo, 
trabalhador dessa empresa; e do Deputado Doutor Viana, em que 
pede seja solicitada à Coordenadoria da Câmara Técnica de Saúde 
do Trabalhador do Conselho Estadual de Saúde cópia dos relatórios 
de suas atividades fiscalizadoras junto à Mineração Morro Velho nos 
últimos anos; e seja solicitada à Sra. Ana Paula Scalia cópia de 
documentos e laudos relativos aos exames de silicosa dos 
trabalhadores dessa empresa. Em seguida, a Presidência registra a 
presença do Sr. Guilherme Ribeiro Câmara, da Sra. Ana Paula Scalia 
e dos Srs. Marcelino Antônio Edwiges e José de Oliveira Reis. Após, o 
Presidente esclarece alguns pontos referentes à CPI e concede a 
palavra aos depoentes para suas colocações iniciais. A Presidência 
concede a palavra aos Deputados Doutor Viana, relator; Edson 
Rezende, relator parcial, e Fábio Avelar, para formularem questões, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Doutor Viana - Edson Rezende 

Fábio A velar. 
ATA DA 43" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dez horas e quinze minutos do dia treze de março de dois mil e 

bdois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo 
Brandão, Sebastião Na varro Vieira, Hely Tarqüinio e Antônio Andrade, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado José Braga. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Andrade, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar as emendas apresentadas 
em Plenário, no 1° turno, ao Projeto de Lei Complementar no 48/2001, 
do Governador do Estado, que dispõe sobre o sistema estadual de 
previdência social e de assistência dos servidores públicos do Estado 
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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. O Presidente, 
como relator do projeto de Lei Complementar n° 48/2001, solicita seja 
distribuído avulso do parecer, nos termos do art. 136, § 3°, do 
Regimento Interno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Hely 

Tarqüínio- Rogério Correia. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.071/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o requerimento em pauta 
solicita manifestação do Poder Executivo pelo não-envio a esta Casa 
do demonstrativo da compatibilidade da programação dos 
orçamentos. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2002 e 
vem, agora, à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos 
do art. 79,VIII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento equivocadamente cita o inciso I do art. 4° 

do Projeto de Lei no 1.796/2001, quando, na realidade, a lei que dá 
respaldo à matéria é a Lei Complementar n° 101, de 4/3/2000. O art. 
5°, inciso I, da citada lei dispõe: "O projeto de diretrizes orçamentárias, 
elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de 
diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar, 
conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação 
dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento 
de que trata o § 1 o do art. 4°. Esse parágrafo estabeleceu que 
integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o Anexo de 
Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores 
correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 
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Desse modo, o requerimento em análise é procedente, porquanto 
solicita uma manifestação do Poder Executivo por descumprir norma 
legal. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.071/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de março de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto 

Coelho- Olinto Godinho- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.072/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o requerimento em epígrafe 
solicita seja encaminhado ofício ao Secretário do Planejamento 
pedindo o envio a esta Casa do demonstrativo da margem de 
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, em 
conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 
4/5/2000. 

Publicada em 21/2/2002, vem a proposição à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Lei Complementar Federal no 101, de 4/5/2000, que estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, dispõe, em seu art. 4°, § 2°, V, que o Anexo de Metas 
Fiscais, documento integrante do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias, conterá os demonstrativos da margem de expansão 
das despesas obrigatórias de caráter continuado e da estimativa e 
compensação da renúncia de receita. Considerando que o referido 
demonstrativo não foi enviado pelo Poder Executivo juntamente com o 
Projeto de Lei no 1 .539/2001, que deu origem à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias no 13.959, de 26/7/2001, foi introduzido no texto legal o 
art. 62, que determinou o seu encaminhamento até o dia 30/7/2001. 
No decorrer da tramitação do Projeto de Lei n° 1.796/2001, que estima 
as receitas e fixa as despesas para o exercício de 2002, os técnicos 
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da Secretaria do Planejamento declararam verbalmente a 
inexistência de previsão de expansão de despesas obrigatórias de 
caráter continuado. Não obstante, por força do Requerimento n° 
2.487, de 22/8/2001, da Comissão de Fiscalização Financeir<:~ e 
Orçamentária, enviado à SEPLAN por meio do Ofício no 
2.439/2001/SGM, de 19/11/2001, o Secretário de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral confirmou a não-previsão de 
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado na 
proposta orçamentária para o exerci cio de 2002. 

Dessa forma, apesar de meritório, o requerimento em tela é 
intempestivo, uma vez que o Poder Executivo enviou resposta oficial 
por intermédio do Ofício no 789/2001 /SUCOR. 

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

3.072/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de março de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto 

Coelho - Olinto Godinho - Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 3.073/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Por meio do requerimento em epígrafe, a Deputada Elbe Brandão 
solicita ao Presidente desta Casa sejam promovidas gestões para que 
o Poder Executivo envie à Assembléia Legislativa o cronograma físico 
e financeiro das obras previstas para o ano de 2002. 

Publicada em 21/2/2002, vem a matéria a esta Mesa para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O requerimento em análise visa a que o Poder Executivo se 

manifeste relativamente ao envio à Assembléia Legislativa do 
cronograma de obras do Estado, conforme determina o art. 11, inciso 
IX, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Este dispositivo 
determina que acompanhará a proposta orçamentária demonstrativo 
regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em obras 
previstos para 2002, especificados por município, identificando o 
estágio em que elas se encontram, o cronograma físico-financeiro 
para a sua conclusão e as etapas a serem executadas com as 
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dotações consignadas no orçamento. 

O vol. IV da Lei Orçamentária para 2002, que apresenta a 
Distribuição Regional dos Investimentos do Estado, relaciona todas as 
obras previstas para este exercício, que são discriminadas de acordo 
com as regiões de planejamento do Estado e os respectivos 
municípios. Tal volume ainda informa a situação em que se encontra a 
obra, ou seja, paralisada, em execução ou a iniciar. No entanto, não é 
apresentado um detalhamento das obras previstas, com o referido 
cronograma físico-financeiro e as etapas que se pretende executar 
com os recursos destinados. 

A informação do planejamento das obras do Estado é fundamental 
para o controle do Legislativo e dos cidadãos sobre a aplicação dos 
recursos públicos. Tanto é assim que o legislador destacou tal 
detalhamento na referida Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Portanto, consideramos meritório o requerimento em tela. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 
3.073/2002. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de março de 2002 . 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto 

Coelho- Olinto Godinho- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.075/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o requerimento em epígrafe 
requer ao Presidente desta Casa seja encaminhado ofício ao 
Secretário do Planejamento solicitando o envio das memórias de 
cálculo das receitas orçamentárias para o exercício de 2002, em 
conformidade com o proposto no Projeto de Lei n° 1.796/2001, que 
estima as receitas e fixa as despesas para o referido exercício. 

Publicada em 21/2/2002, vem a proposição à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Lei Complementar Federal no 1 01, de 4/5/2000, conhecida como 

Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece, em seu art. 12, § 3°, que 
o Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais 
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Poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo 
final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias parciais, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício 
subseqüente, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas 
memórias de cálculo. Cabe salientar que o acompanhamento das 
receitas, principalmente em uma economia estabilizada, adquire 
especial importância para o exercício da função fiscalizadora do Poder 
Legislativo. 

Por meio do Ofício no 351/2001/SEPLAN, de 9/7/2001, o Poder 
Executivo enviou a esta Casa a estimativa das receitas para o 
exercício de 2002, bem como do demonstrativo da receita corrente 
líquida, sem a devida memória de cálculo. Considerando que a 
proposta orçamentária apresentou valores estimados de receita 
diferentes da projeção enviada anteriormente, especialmente na 
projeção das transferências de convênios para despesas de capital e 
na estimativa das compensações com a União, com reflexos na meta 
de superávit primário, a Comissão de Fiscalização Financeira aprovou 
requerimento dirigido ao Secretário do Planejamento, para que este 
providenciasse o envio das memórias de cálculo das receitas 
orçamentárias para o exercício de 2002, com amparo legal no art. 12, 
§ 3°, da Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, e no art. 9°, § 
2°, da Lei de Diretrizes Orçamentárias no 13.959, de 26/7/2001. Para 
fins de uniformização conceitual, entende-se como memória de 
cálculo a descrição detalhada do montante financeiro referente a cada 
rubrica da receita orçamentária, especialmente aquelas com valores 
significativos classificadas sob títulos genéricos. 

Em resposta ao requerimento, o Secretário do Planejamento 
encaminhou, por intermédio do Ofício n° 789/2001/SUCOR, a 
memória de cálculo das receitas orçamentárias para o exercício de 
2002, com participação da Secretaria da Fazenda. Dessa forma, 
apesar de meritório, o requerimento em tela é intempestivo, uma vez 
que o seu objetivo já foi atendido. 

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

3.075/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de março de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto 
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Coellho- Olinto Godinho- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.076/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 
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De autoria da Deputada Elbe Brandão, o requerimento em epígrafe 
pede ao Presidente desta Casa seja promovida gestão para que o 
Executivo informe a respeito de como administrará a "máquina 
pública" por contar com a reseNa de contingência correspondente a 
1 ,43% da receita líquida. 

Publicada em 21/2/2002, vem a proposição à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A reseNa de contingência, de acordo com o Decreto-Lei no 

200, de 1967, é definida como uma "dotação global não 
especificamente destinada a determinado programa ou unidade 
orçamentária, cujos recursos serão utilizados para abertura de 
créditos suplementares, quando se evidenciarem insuficientes, 
durante o exercício, as dotações constantes do orçamento anual". 
Porém, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a reseNa 
de contingência deve ser prevista com base na receita líquida, fixada 
e destinada ao pagamento de passivos contingentes e outros riscos 
fiscais imprevistos (art. 5°, 111, "b"). 

Esse montante, por força do art. 55 da Lei n° 13.959, de 26/7/2001, 
não pode ter valor que corresponda a menos que 1% da receita 
corrente líquida. 

O projeto de lei enviado pelo Executivo previa o percentual de 
1 ,43%, que foi reduzido para 1% por meio de emenda parlamentar. 

Como se vê, o valor que restou aprovado na lei orçamentária para 
vigorar no exercício de 2002 foi estabelecido na mais perteita 
consonância com as regras norteadoras do processo legislativo 
orçamentário em vigor. 

Destaque-se que, caso haja o entendimento de que o valor será 
insuficiente para a realização de todas a suplementações que se 
fizerem necessárias durante o exercício, pode o Governador do 
Estado utilizar recursos de outras origens, em conformidade com o 
disposto no art. 43 da Lei Federal n° 4.320, que transcrevemos: 
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"Art. 43 - A abertura dos créditos suplementares e espec1a1s 

depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa 
e será precedida de exposição justificativa. 

§ 1 o - Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que 
não comprometidos: 

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 
exercício anterior; 

11 - os provenientes de excesso de arrecadação; 
111 - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; 
IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que 

juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las." 
Com isso, não vislumbramos a necessidade de solicitar as 

informações ao Poder Executivo a que se refere o requerimento sob 
comento, porque o valor da reserva de contingência previsto na Lei 
Orçamentária se coaduna com as regras discutidas e aprovadas nesta 
Casa; ademais, a mencionada dotação não é a única fonte de 
anulação de créditos para a abertura de créditos adicionais. 

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

3.076/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de março de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto 

Coelho - Olinto Godinho - Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.078/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Deputada Elbe Brandão, a proposição em epígrafe 
tem por objetivo seja solicitado ao Poder Executivo que este 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. 

O requerimento, publicado em 21/2/2002, foi, nos termos do art. 234, 
combinado com o art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, 
encaminhado a este órgão colegiado, para receber parecer. 
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Fundamentação 

A lei orçamentária para este exercício, dentro da rubrica Outras 
Receitas de Capital, estima uma receita no montante de 
R$2.600.000.000,00, referente a: 

I - crédito do Estado junto ao INSS, referente ao encontro de contas 
entre o sistema de previdência dos servidores do Estado e essa 
entidade, decorrente da contagem recíproca do tempo de serviço dos 
servidores estaduais que se aposentaram contando tempo do setor 
privado; 

11 - dívida da União com o Estado, referente a serviços realizados 
por Minas em rodovias federais. 

Ocorre que a União não reconhece o montante dessa receita, e 
existe a expectativa de que esses recursos possam não entrar, de 
fato, no caixa do Estado. Advinda essa hipótese, teríamos, na lei 
orçamentária, despesas sem a contrapartida da efetiva cobertura por 
receita. 

Assim, entendemos ser mister que a Assembléia Legislativa, no 
exercício do seu poder de fiscalização, elucide essa questão. 

Ademais, a matéria está em consonância com o mencionado 
dispositivo do art. 79 do Regimento Interno, que admite requerimento 
de pedido de informação na hipótese de fato sujeito a controle e 
fiscalização desta Casa. 

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

3.078/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de março de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto 

Coelho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.103/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O requerimento em tela é de autoria do Deputado Antônio Carlos 
Andrada e tem por fim solicitar à Presidência da Casa o 
encaminhamento de ofício ao Presidente da GASMIG, pedindo-lhe 
esclarecimentos sobre os critérios para a concessão, por aquela 
empresa, dos serviços de distribuição de gás combustível pelos 
postos de abastecimento. 
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A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/2/2002 

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. 

Empresa subsidiária da Companhia Energética de Minas Gerais, a 
GASMIG, servindo-se de gás proveniente da bacia de Campos, desde 
outubro de 1998, é responsável pelo fornecimento desse produto aos 
postos de abastecimento automotivo. 

Nota o autor do requerimento que a instalação dos postos está 
sujeita à autorização dessa empresa, embora os critérios por ela 
adotados para formalizar os contratos com aqueles possam não ser 
estritamente técnicos. Persistindo a dúvida, entende o autor da 
proposição que, em nome da boa administração pública e em favor do 
interesse do povo mineiro, deve a GASMIG prestar as informações 
ora requeridas. 

Sobre essa questão, queremos expressar o nosso entendimento de 
que a proposição trata de assunto de interesse geral, merecedor de 
atento acompanhamento dos parlamentares estaduais. 

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

3.103/2002 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de março de 2002. 
Antõnio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto 

Coelho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 
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O Sr. Presidente despachou, em 14/3/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila, informando o falecimento da Sra. 
Bilica de Paula, ocorrido em 12/3/2002, em Canaã. (-Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, informando o falecimento da Sra. 
Laura Silva Pereira, ocorrido em Medina.(- Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2002 

ATAS 
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ATA DO EVENTO REALIZADO NA 333• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
14/3/2002 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Dalmo Ribeiro Silva 
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação 

da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras da Deputada Elaine Matozinhos - Palavras do Deputado Luiz 
Menezes - Palavras da Deputada Maria José Haueisen - Palavras da 
Sra. Fátima Oliveira. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência 

convida a tomar assento à mesa as Exmas. Sras. Deputadas Elaine 
Matozinhos, autora do requerimento que deu origem a esta 
solenidade, e Maria José Haueisen, o Exmo. Sr. Deputado Luiz 
Menezes, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade, e 
as Exmas. Sras. Fátima Oliveira, representante do Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher em Minas Gerais, representando a Presidente, 
Sra. Solange Bentes Jurema, e Elizabeth de Freitas Assis Rocha, 
Delegada de Polícia da Delegacia Especializada de Crimes contra a 
Mulher, representando a Delegada titular, Ora. Olívia Braga Melo. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A Presidência 

registra a presença, em Plenário, da Sra. Cacilda Bonfante, Diretora 
do Conselho da Mulher Empreendedora da AC Minas. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização do 

lançamento da plataforma do Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher para as eleições deste ano. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 

Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras da Deputada Elaine Matozinhos 
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, Exmo. Sr. Deputado Luiz 
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Menezes, Exma. Sra. Deputada Maria José Haueisen, Exma. Sra. 
Fátima Oliveira, Exma. Sra. Elizabeth Freitas Assis Rocha, Srs. 
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, imprensa, queremos 
dizer da alegria de hoje, nesta Casa, o Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher se fazer presente para o lançamento da plataforma das 
mulheres para as eleições de 2002. 

Neste momento, queria lembrar um pouco a história do Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, a história das mulheres, a qual - não 
temos dúvida em dizer- foi marcada por um momento triste no Brasil, 
quando matar mulheres e absolver seus assassinos sob a alegação 
de legítima defesa da honra tinha virado moda no Brasil; momento 
também em que as políticas públicas da saúde da mulher, da creche, 
da habitação para a mulher chefe de família e tantas outras demandas 
não estavam sendo vistas pelos governantes com a responsabilidade 
que lhes cabia. 

Vimos, quando era Governador de Minas, o saudoso Tancredo 
Neves criar em Minas Gerais o primeiro Conselho Estadual de 
Mulheres do Brasil. Em seguida, quando saiu candidato à Presidência 
da República, o vimos assumir um compromisso: se fosse eleito, 
criaria um órgão nacional de governo vinculado ao Ministério da 
Justiça para traçar políticas públicas que garantissem a cidadania da 
mulher. Lamentavelmente, o querido Presidente Tancredo Neves não 
teve como assumir esse compromisso. 

Em 1985, o Presidente José Sarney assumiu o compromisso e criou 
o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Esse Conselho foi a 
porta por onde entraram todas as grandes reivindicações das 
mulheres, no momento em que a prioridade era o combate à violência, 
cujo grande movimento organizado tinha o "slogan" "Quem ama não 
mata". 

E, daí, querida amiga Fátima, aqui representando nossa Presidente, 
Solange Bentes Jurema, queremos dizer que, apenas com cinco 
meses de funcionamento, por meio do dinamismo e da competência 
da Presidente do Conselho, vimos ser criadas as Delegacias de 
Mulheres. Queremos dizer que, sem sombra de dúvida, sabemos - as 
mulheres brasileiras, as mulheres mineiras e as Delegadas de Polícia 
- reconhecer o grande trabalho do Conselho Nacional de Direitos da 
Mulher. Não somente no combate à violência, mas o Conselho está 
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em todas as frentes, buscando garantir políticas públicas para que 
sejamos realmente cidadãs, e não cidadãs de segunda categoria, 
como ocorreu ao longo de nossa história. 

E eu, minha querida Fátima, tive a honra e a satisfação de 
representar Minas Gerais no Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher, de 1990 a 1993, coordenando todo o combate à violência 
contra as mulheres no Brasil. Vi, na realidade, o grande trabalho 
desse órgão. Hoje, o que se busca na plataforma é, na realidade, a 
eficácia de nosso programa integral da saúde da mulher e da criança, 
em nosso País há mais de dez anos colocado no papel, lindíssimo, 
mas que ainda não foi implementado pelas nossas secretarias da 
saúde. Naquele momento, já tínhamos ajudado na construção de todo 
esse trabalho e de tantos outros trabalhos para os quais, sabemos, 
dependemos de políticas públicas especiais. 

Vejo, com a maior alegria, o Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher, hoje, na Assembléia Legislativa de Minas, trazendo a 
plataforma para as eleições brasileiras de 2002, mostrando aos 
parlamentares desta Casa o que nós, mulheres, queremos, mostrando 
para os nossos candidatos ao Governo dos Estados brasileiros o que 
as mulheres desejam, aos nossos candidatos à Presidência da 
República o que os 52% da população deste Brasil, que são as 
mulheres, desejam. Desejamos, sem sombra de dúvida, tudo que está 
nessa plataforma, porque sabemos que ela conseguiu, de forma 
inteligente, abranger todas as áreas em que nós, mulheres, lutamos e 
trabalhamos há décadas. 

Pode ter certeza, companheira Fátima, e diga à nossa Presidente, 
Solange Bentes, que não tenho dúvida de que aqui nossas 
Deputadas, nossas mulheres que estão na política, as nossas 
mulheres dos movimentos organizados e os parlamentares desta 
Casa estarão atentos à plataforma e, sobretudo, ao seu cumprimento 
depois das eleições. O meu partido, o PSB, já está engajado nessa 
luta com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, participando de 
todos os fóruns competentes. E aqui, de forma especial, em Minas 
Gerais, não mediremos esforços para, neste momento tão importante 
da vida do Brasil, dos Estados brasileiros e, de forma especial, de 
Minas Gerais, buscar estar trabalhando por todas as demandas que 
existem, nos levando a propor, a fiscalizar e a buscar as políticas 
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públicas para as mulheres, que são as guardiãs da vida, as 
reprodutoras da espécie, as que dão à luz, as que amamentam, as 
que fazem, na realidade, o bom funcionamento da nossa sociedade. 

É desta forma, querida amiga Fátima, que queremos dar as boas-
vindas ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e, muito mais do 
que estar com nossos parlamentares e com a sociedade mineira, 
nesta Casa, que é a Casa do povo, queremos dizer que estaremos 
atentas para que essa plataforma seja cumprida. Não temos dúvida de 
que todos os nossos candidatos apoiarão nossas reivindicações. 
Estaremos atentas ao cumprimento de tudo que está nessa 
plataforma. Muito obrigada. 

Palavras do Deputado Luiz Menezes 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, consta na Bíblia que Deus 

fez primeiro o homem e depois a mulher. Veio para ajudar os dois. É a 
pura realidade. Bati palmas para a Companhia Vale do Rio Doce, 
porque hoje várias mulheres dirigem caminhões de 180t melhor do 
que os homens. É a dura realidade. 

As mulheres demonstraram, ao longo do século passado, seu poder 
de realização e de construção. Derrubaram preconceitos, romperam 
barreiras e se firmaram na sociedade com sua força transformadora. 
Entretanto, muita coisa ainda precisa ser feita, e é nossa 
responsabilidade, como parlamentares e agentes políticos, dar apoio a 
esta causa. 

É preciso buscar formas de reduzir os índices de violência contra a 
mulher, de incidência de câncer, aumentar as possibilidades de 
emprego e renda e garantir mais espaço de participação e de 
representação das mulheres. 

A luta da mulher não é apenas uma luta dela, mas também de toda 
a sociedade. Tenho usado o meu mandato para dar apoio a essa luta. 
Neste sentido, apresentei o Projeto de Lei no 1.688, que cria a 
Ouvidoria de Saúde da Mulher, o qual está na pauta de votação dos 
próximos dias e esperamos ver aprovado. Repito que, para mim, 
todos os dias são das mulheres. 

Palavras da Deputada Maria José Haueisen 
Exmo. Deputado Dalmo Ribeiro Silva; prezado Dr. Luiz, 

companheiro de luta na defesa de todos, especialmente das mulheres, 
pelo trabalho que tem realizado inclusive apresentando projeto de lei 
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para a criação da Ouvidoria da Saúde da Mulher; Fátima, 
Elizabete; Deputada Elaine Matozinhos, atuante na Casa na defesa 
dos nossos direitos; prezadas mulheres; Srs. Deputados; pessoas que 
nos ouvem das galerias; telespectadores que acompanham os nossos 
trabalhos; é bom estar aqui, mais uma vez, para falar dos nossos 
problemas, lutas e esperanças. 

No dia 7, véspera do Dia Internacional da Mulher, esta Casa fez uma 
celebração acolhendo mulheres que se destacaram e se destacam na 
sociedade, para serem homenageadas. Por meio daquelas mulheres, 
todas as que têm uma luta, um sentido de busca de melhoria para 
todas nós, estávamos homenageadas e também por meio daquelas 
que aqui estavam como convidadas especiais. No dia 8, no Brasil 
inteiro, foi lembrado e celebrado o Dia Internacional da Mulher. Essas 
datas marcam a nossa história e a nossa vida. São importantes para 
que tomemos consciência daquilo que é direito e que é dever, mas 
também para que tenhamos a oportunidade de mostrar gratidão 
àquelas mulheres que são especiais para nós. 

Novamente esta Casa se abre para falar da mulher, lembrando o 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Aqui vimos o trabalho que 
está sendo proposto e apresentado para que nós, mulheres, 
tenhamos um programa especialmente dedicado às nossas lutas, uma 
plataforma de governo. Graças a Deus, hoje as mulheres estão 
participando um pouco mais da atividade político-partidária. Nessa 
participação, os caminhos vão-se abrindo, ainda que seja preciso o 
apoio da lei, que exige que 20% do número de parlamentares seja 
reservado a mulheres, para que possam ser candidatas. 

Mas quero lembrar que a lei, por si só, não sai do papel. O programa 
de governo, por si só, não será executado, mas tudo isso pode tornar-
se realidade se cada uma de nós, lembrando o Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher, assumir a plataforma proposta para levá-la onde 
estivermos atuando, seja em cargo federal, estadual ou municipal, 
seja ocupando cargo de legislação ou direção, até mesmo na nossa 
comunidade, abrindo os olhos das companheiras para lembrar que 
queremos que aquilo que está na Constituição - ''Todos são iguais 
perante a lei" - não seja palavreado ou enfeite de uma Constituição 
Federal ou Estadual, mas, realmente, o reconhecimento de que todos 
temos de lutar para garantir essa igualdade. 
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Não adianta falarmos de igualdade quando a própria lei esquece 

nossos direitos, quando existem pessoas que trabalham contra 
direitos assegurados. Por exemplo, os quatro meses de licença-
maternidade, quando há no País uma movimentação, chega-se a 
dizer que se trata de muito tempo, que a mulher não precisa de quatro 
meses para garantir uma gravidez e um filho saudável e para 
cuidados com a criança. Até nossos direitos já conquistados são 
ameaçados, se não tomarmos conhecimento da importância deles. 

Quero louvar todos aqueles que pensaram nesse dia, que atuam 
nesse setor, para que estejamos atentos. Se formos eleitas, qualquer 
uma de nós, ou mesmo se estivermos trabalhando em nossa 
comunidade, que saibamos, a cada momento, lembrar aquilo que é 
direito nosso. Queremos que os homens, nossos companheiros de 
luta, nossos companheiros de esperança, estejam conosco, 
caminhando lado a lado, lembrando que aquela história de que, atrás 
de um grande homem, vai uma mulher, não deve ser repetida. A 
mulher não tem de estar atrás de grande homem coisa nenhuma, mas 
ao lado, trabalhando junto, para que consigamos implementar tudo 
que queremos em relação à saúde, em relação aos direitos que 
devemos conquistar, combatendo a violência cometida contra nossas 
companheiras, às vezes na própria casa, pelos próprios familiares ou 
pelo marido. Estaremos prestando um serviço à humanidade se 
contribuirmos para que nós, mulheres, sendo mais felizes, possamos 
levar alegria e felicidade a todos da nossa casa, da nossa família e da 
nossa sociedade. Muito obrigada. 

Palavras da Sra. Fátima Oliveira 
Sr. Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva; Deputada Elaine 

Matozinhos; Deputado Luiz Menezes; Sra. Elizabeth de Freitas Assis 
Rocha; parlamentares; companheiras e companheiros; sou 
Conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 
representando a Rede Saúde, que é a Rede Nacional Feminista de 
Saúde e Direitos Reprodutivos, da qual sou Diretora e Coordenadora 
em Minas Gerais. A Dra. Solange não pôde comparecer devido a 
problema de doença na família, mas já esteve em Minas Gerais, em 
dois anos de mandato, por seis vezes, atendendo a diversos convites. 

O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi criado em 1985, 
como cumprimento de dívida do saudoso Presidente Tancredo Neves. 
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Comunico aos presentes que, no dia 7 de março deste ano, o 
Conselho passou a ter "status" de Secretaria de Estado, respondendo 
diretamente ao Ministro da Justiça. A partir da referida data, a Dra. 
Solange Bentes Jurema é Secretária Nacional dos Direitos da Mulher. 
Esta foi uma grande conquista, já que o Conselho enfrenta inúmeras 
dificuldades como órgão que tem pouco prestígio no Governo, apesar 
de ser o órgão do Governo Federal encarregado de elaborar políticas 
públicas que dêem conta do cumprimento dos direitos da mulher. O 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher não é órgão executivo, 
apenas acolhe a demanda do movimento de mulheres e da sociedade 
civil, levando-as, em forma de denúncia ou de proposta de política 
pública, ao Governo brasileiro. 

À primeira vista, todas as reivindicações do Conselho deveriam ser 
ouvidas pelo Governo, o que não acontece. Travamos uma luta 
ferrenha no Conselho, e nossa vida é um pouco mais fácil em um 
Governo antipovo como o de Fernando Henrique, porque, das 19 
Conselheiras, 16 são representantes da sociedade civil, e apenas 3 do 
Governo. É difícil trabalhar, atuar em um órgão de governo que não 
representa a cara do Governo do momento. O Conselho precisa ser 
apoiado, já que é trincheira de luta pelos direitos da mulher. 

O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, assim como todos os 
Conselhos da Mulher deste País inteiro - mais de 120 - são uma 
inspiração do movimento feminista, brechas no espaço de poder que 
conseguimos construir para que os Governos se tornassem um pouco 
mais sensíveis. É a primeira vez que o Conselho elabora uma 
plataforma eleitoral, e nós o fizemos porque consideramos que 
estamos enfrentando muitas dificuldades no âmbito dos Governos 
Federal, Estadual e, também, nos parlamentos. 

Estamos discutindo essa plataforma com todos os parlamentos dos 
Estados; estamos tentando que as Câmaras de Vereadores, pelo 
menos as das Capitais, também discutam essa plataforma, porque 
temos problemas graves no País, como a mortalidade materna, a 
violência contra a mulher. E entendemos que só a luta política, só a 
sensibilidade de quem está no poder, de quem está legislando é 
capaz de amenizar essa dura luta que as mulheres no Brasil 
enfrentam. E a plataforma consta de um relato da situação das 
mulheres no Brasil, dessas dificuldades todas, e tem cerca de 21 
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pontos. Todos os pontos que estão aqui são reivindicações macro, 
são reivindicações estratégicas. São pontos que consideramos, como 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, como movimento de 
mulheres, que precisam ser respeitados para que possamos construir 
o Brasil que queremos. E essa plataforma finaliza com as seguintes 
questões.(- Lê:) 

"Considerando os problemas relacionados, que contribuem para 
aumentar a desigualdade social, e diante das aspirações 
manifestadas por diferentes segmentos de mulheres; 

considerando a diversidade cultural, regional, racial e étnica do povo 
brasileiro; 

considerando as manifestas dificuldades enfrentadas pelo Estado 
brasileiro para desempenhar suas responsabilidades constitucionais 
quanto à definição de políticas públicas que garantam os direitos das 
cidadãs; 

considerando a necessidade de manter permanente canal 
interlocutor entre a sociedade civil e o Governo; 

considerando que a composição heterogênea do Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher - CNDM -, constituído por representantes da 
sociedade civil e do Governo, representa o respeito do Estado 
brasileiro à pluralidade do movimento social de mulheres; 

considerando que o CNDM é a mais importante resposta do 
Governo brasileiro às demandas do movimento de mulheres; 

o CNDM, como mecanismo de interlocução entre o Estado e a 
sociedade e elaborador de políticas públicas na defesa dos direitos 
das mulheres, visando ao processo eleitoral de 2002, apresenta as 
seguintes postulações para: 

1 - candidaturas à Presidência da República 
- elaboração, implantação e implementação de plano nacional que 

garanta a justiça social, a eqüidade de gênero dos direitos humanos 
das mulheres; 

- respeito, cumprimento e implementação integral dos instrumentos 
internacionais de proteção dos direitos da mulher dos quais o Brasil é 
signatário." 

O Brasil é signatário de todos os instrumentos internacionais de 
proteção dos direitos da mulher, e o Governo brasileiro não tem 
conseguido cumprir esses instrumentos. 
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"Fortalecimento do CNDM, enquanto mecanismo de defesa dos 

direitos das mulheres, garantindo-lhe estrutura administrativa, 
funcional e autonomia orçamentária, de forma a assegurar-lhe 
condições de desempenho para o cumprimento de suas finalidades -
recepção das demandas das mulheres e formulação de políticas 
públicas que lhes sejam pertinentes." 

O CNDM, quando foi criado, e durante alguns anos, era um órgão 
que chegou a ter mais de 150 funcionários. Por isso o Conselho tinha 
uma presença destacada no Brasil, porque ele é o Conselho de todas 
as brasileiras. Precisa ter uma equipe de recursos humanos que dê 
conta disso. Quando assumimos o mandato em outubro de 1999, o 
CNDM contava apenas três funcionárias. 

Nestes dois anos, temos lutado e conseguido melhorar a equipe, 
que já chega a 15 pessoas. Tentamos, também, com muita 
dificuldade, que o Presidente da República nos concedesse o "status" 
de Secretaria. 

Estamos solicitando às candidaturas à Presidência da República que 
dêem o "status" de que realmente precisa o Conselho Nacional, para 
que possa desempenhar suas funções de Conselho Nacional de todas 
as mulheres. (- Lê:) 

"Às candidaturas aos governos estaduais, solicitamos o 
estabelecimento de planos estaduais de garantia aos direitos das 
mulheres." 

Não há nenhum Estado brasileiro que tenha um plano estadual de 
atenção aos direitos da mulher. (-Lê:) 

"Criação ou fortalecimento de organismo governamentais capazes 
de acolher as demandas e formular políticas públicas que respondam 
às necessidades das mulheres." 

Às candidaturas aos parlamentos estaduais e ao Congresso 
Nacional, Deputados Federais e Senadores, solicitamos "a atualização 
e o aprimoramento da legislação vigente em consonância com os 
instrumentos legais alcançados". O Brasil possui a Constituição mais 
moderna e avançada do mundo em relação aos direitos da mulher; 
todavia temos algumas dificuldades de que esses direitos modernos e 
avançados sejam implementados, porque temos ainda grande parte 
de outras legislações que não estão em consonância com a 
Constituição brasileira.(- Lê:) 
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"Atuação legislativa responsável, acompanhada de ação política 

eficaz para a concretização dos direitos assegurados e reivindicados; 
e acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de 
controle social a serem implementadas." 

E aqui trago um recado de todo o colegiado do Conselho Nacional. 
Coincidentemente, hoje, está na pauta de votação o projeto do 
Deputado Luiz Menezes que cria a Ouvidoria de Saúde da Mulher de 
Minas Gerais. Temos um imenso prazer de ter apoiado e ajudado a 
construir esse projeto, como coordenadora da rede em Minas e como 
Conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. 

Essa atual legislatura deveria querer ter o privilégio de dizer que a 
proposta de Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais foi votada 
e aprovada nela, pois é um instrumento de controle social e ético da 
saúde da mulher no Estado. Solicitamos, encarecidamente, a todos os 
componentes desta Casa que apóiem e aprovem esse projeto. Nas 
eleições de 2002, esperamos que essa seja a plataforma de todos os 
parlamentares desta Casa e que mulheres e homens entrem na luta 
pela garantia dos direitos da mulher. Se garantirmos o direito de 
pouco mais da metade da população do País, já que representamos 
52% da população, poderemos ter um Brasil melhor, mais justo e mais 
digno. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das 
autoridades e dos demais convidados. 

ATA DA 226a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 13/3/2002 
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte 
(Ordem do Dia): Existência de quórum para discussão - Discussão de 
Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 
de Lei no 14.951; discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada; 
questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; 
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos; 
discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada; questão de ordem; 
chamada para recomposição do número regimental; inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Wanderley Ávila -
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Agostinho Patrús - 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 - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria Olívia -
Mauro Lobo - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho)- Às 20h15min, a 

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

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Gil Pereira, 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. A Presidência verifica, de 
plano, a inexistência de quórum para votação, mas a existência de 
número regimental para discussão da matéria constante na pauta. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à 

Proposição de Lei no 14.951, que acrescenta os §§ 20 e 21 ao art. 12 
da Lei no 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do 
Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela manutenção 
do veto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Antônio Carlos 
Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. 
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Deputados, prezada assistência, telespectadores da TV 
Assembléia, segundo a pauta de votação, nela já se encontram três 
vetos na chamada faixa constitucional. São vetos que, uma vez 
vencidos os prazos de apreciação, e não havendo deliberação sobre 
eles pelo Plenário, assumem posição de preferência na pauta de 
votação. Enquanto eles não são votados, nenhuma matéria nem 
projeto de lei poderão ser analisados. 

O primeiro veto, que dispõe sobre licitações e contratos da 
administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras 
providências, já encerrou a sua fase de discussão e está na fase de 
votação. 

O segundo veto, sobre a Proposição de Lei no 14.956, que dispõe 
sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por 
serviços extrajudiciais e dá outras providências, também teve a sua 
discussão encerrada no Plenário e está em fase de votação. 

Como nas últimas reuniões não houve quórum para a votação 
desses dois vetos, permanecem na pauta para votação. 

Chegou o terceiro veto, que está neste momento em discussão. É o 
Veto Parcial à Proposição de Lei no 14.951, que acrescenta os§§ 20 e 
21 ao art. 12 da Lei no 6. 763, que consolida a legislação tributária do 
Estado. Ou seja, é o que trata da redução da carga tributária do ICMS 
de 18% para 12% nas operações internas com os produtos das 
indústrias têxteis, de fiação, de vestuário e de calçados e da utilização 
dos recursos do Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas 
para compensação de perda de receita. 

Esse veto entra agora em fase de discussão; antes, porém, de 
entrarmos nas considerações específicas a respeito do veto, 
precisamos levar ao conhecimento do Plenário e da sociedade 
mineira, de forma mais apurada, a matéria que estamos tratando 
neste momento. 

O veto refere-se ao projeto de lei apresentado nesta Casa pelo 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O projeto foi avaliado por diversas 
comissões e finalmente aprovado pelo Legislativo e vetado pelo 
Governador. O projeto apresentado pelo Deputado diz o seguinte. (-
Lê:) 

"Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária incidente 
sobre fios de malha sintéticos. A Assembléia Legislativa do Estado de 
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Minas Gerais decreta: 

Art. 1 o - O art. 12 da Lei n° 6. 763, de 26/12/75, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo: 

Art. 12- ..................................................... . 
§ 18-" 
O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Para colaborar com o 

entendimento de V. Exa., gostaria de saber quais são suas 
dificuldades em relação a essa questão para poder acompanhá-lo. V. 
Exa. está discutindo o Veto à Proposição de Lei no 14.951, do ICMS. 

Nasci em uma cidade pequena, próxima de Belo Horizonte, 
chamada Cachoeira da Prata, onde há uma companhia têxtil que leva 
o nome original da cidade - Companhia Têxtil Cachoeira dos Macacos 
-, onde meu pai trabalhou e se aposentou, onde, antes de me mudar 
para Belo Horizonte, cheguei a trabalhar por um período de nove 
meses. Quero dizer a V. Exa. da importância de podermos dar um 
alento a esse tipo de empresa em Minas Gerais. Quero crer que tanto 
eu quanto V. Exa. nos afinamos em relação a essa proposição. 
Quanto ao veto parcial, acho que cabe discussão. V. Exa. defende 
uma posição, certamente defendo outra. Mas o importante é que 
chegaremos a uma conclusão. Mais importante do que isso, é 
votarmos essa matéria. 

Chamo a atenção para o fato, porque a consolidação, na legislação 
tributária do Estado, da redução da carga tributária de ICMS de 18% 
para 12% nas operações internas com os produtos das indústrias de 
têxteis, de fiação, de vestuário e de calçados e a utilização dos 
recursos do Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas 
para compensação de perda de receita realmente são um projeto 
extremamente importante, no qual temos que nos aprofundar. 

Mais do que isso, temos que cumprimentar o Governo do Estado e 
esta Casa por reduzirem a alíquota de ICMS nesse tipo de operação, 
exatamente porque nossas indústrias não podem conviver com a 
concorrência internacional, como é o caso das sedas chinesas, a qual 
leva as empresas mineiras e brasileiras a uma situação de grande 
dificuldade. 

Nesse aspecto quero concordar com V. Exa., fazendo-lhe um apelo 
para que discutamos a questão o mais rápido possível, a fim de 
votarmos, já que existem outros projetos em pauta extremamente 
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importantes. Entre tantos, quero citar o Projeto de Lei no 
1 .611/2001, de nossa iniciativa, que dispõe sobre a prioridade de 
tramitação dos procedimentos administrativos em que figurem como 
parte interessada, direta e indiretamente, pessoas com idade igual ou 
superior a 65 anos e dá outras providências. Esse é um dispositivo da 
Constituição Federal e já existe nos processos em nível federal, e 
precisamos "mutatis mutandis" transferi-lo para a competência do 
Estado. 

Portanto, rogo agilidade a V. Exa., porque, sinceramente, as 
pessoas com mais de 65 anos já não podem e não devem esperar. Se 
esses processos são extremamente lentos, temos, pelo menos, a 
condição de, ao legislarmos, evitar essa postergação, essa grande 
demora. Nesse sentido, faço um apelo a V. Exa., para que possamos 
votar o mais rápido possível projetos como esse. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada- Agradeço a intervenção de V. 
Exa., que trouxe, sem dúvida nenhuma, uma contribuição, sobretudo 
quando discute a questão do veto do Governador ao Projeto de Lei no 
14.951, que reduz a carga tributária do ICMS de 18% para 12% nas 
operações internas com os produtos das indústrias de têxteis, de 
fiação, de vestuário e de calçados. 

Mas, com relação à questão da votação, é importante lembrar que o 
Regimento Interno estabelece que, para a votação de vetos, há a 
exigência de quórum, ou seja, de número mínimo de parlamentares 
em Plenário, e esse número não existe nesta sessão. Assim sendo, 
não há como se proceder à votação dos vetos. Tanto isso é verdade, 
que o Presidente, ao abrir a reunião, reconheceu a inexistência de 
quórum para a votação, pulando a votação do primeiro e do segundo 
vetos, caindo na discussão do terceiro veto. Se não discutirmos, se 
não houver debate algum, o Presidente não poderá também colocar 
em votação esse veto. E, não votando esse veto, devido à falta de 
parlamentares para atingir o quórum mínimo, não haverá como votar 
os demais projetos. 

Portanto, sua solicitação não depende do tempo que utilizar na 
tribuna nem da nossa vontade, mas de regras regimentais que devem 
ser cumpridas. Diante da impossibilidade da votação, estamos 
utilizando o tempo para a discussão, pois é bom trazer à tona os 
assuntos atinentes às matérias da Casa, para que a população possa 
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conhecer mais profundamente o que estamos analisando. 

Cada parlamentar, na fase de discussão - fase essa que não altera a 
votação, porque não há quórum -,tem uma hora. 

Com certeza, utilizaremos essa uma hora. Outros companheiros 
nossos estão dispostos a discutir durante uma, duas ou três horas, 
para que, exaustivamente, possamos dissecar o que consta na pauta. 
Obviamente, adotando essa sistemática, estamos utilizando o 
instrumento de obstrução, de que a Oposição dispõe quando é 
necessário. Não estamos, neste momento, fazendo obstrução. A 
ausência de quórum está obstruindo a pauta nesta noite, e não a fala 
do orador. Mas, utilizando o tempo para discussão, estaremos 
reservando a discussão para amanhã, para depois de amanhã, para 
semana que vem, quando outros poderão usar esse tempo, evitando-
se que a discussão seja encerrada, caindo-se logo em processo de 
votação. Utilizando-nos desse tempo, estamos, ao mesmo tempo, 
explicando também à sociedade mineira o que ocorre nesta Casa com 
relação ao veto e resguardando um instrumento legítimo e regimental 
da Oposição para, se necessário, obstruir a pauta nesta semana ou 
na semana vindoura, uma vez que, conforme disse o Deputado Márcio 
Cunha, concordamos em que há projetos importantíssimos na pauta 
que precisam ter tratamento diferenciado pelo Governo, não podendo 
ser deixados de lado, correndo o risco de serem rejeitados por 
pressão governamental. Desejamos o diálogo e o entendimento, para 
assegurarmos que matérias importantíssimas para o povo mineiro 
sejam garantidas no processo de votação, já que o Governo detém 
maioria na Casa. Caso o Governo deseje, pode derrotar ou aprovar. 
Resta-nos a fala. Como os políticos antigos diziam, nós, da Oposição, 
"não temos a verba, mas temos o verbo". Estamos utilizando o 
argumento próprio do parlamento. Esse instrumento é a nossa arma 
para lidar com todo o poderio do Governo, que tenta, e muitas vezes 
consegue, impor o chamado rolo compressor, que é a votação das 
matérias pela goela abaixo da Oposição, sem discussão e sem levar 
em conta os reclamos da sociedade mineira, que quer participar e 
contribuir com sugestões. O Governo, muitas vezes, temendo a 
discussão e receando não ter argumentos para defender a sua 
posição, utiliza-se do rolo compressor, que é a votação a toque de 
caixa, atropelando as discussões e impedindo que a Oposição 
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questione e que a própria sociedade dê a sua contribuição. Isso 
ocorreu no final do ano, quando o Governo, a toque de caixa, 
contrariando a Constituição Estadual e mudando as regras do jogo, 
fez passar, na marra, uma taxa condenável de licenciamento de 
veículos, que o proprietário está sendo obrigado a pagar. Quando a 
Oposição não possui instrumentos de reação, não obstrui e não utiliza 
esses instrumentos, a sociedade perde, porque há muitos projetos 
bons, mas há muitos ruins correndo o risco de ser aprovados sem 
análise mais detalhada e mais calma por parte, principalmente, da 
Oposição, que faz o seu papel de fiscalizar, não desmerecendo, 
obviamente, a posição da bancada governista, que tem o mesmo zelo, 
mas que não tem, muitas vezes, a mesma liberdade para agir, como a 
Oposição. Podem até pensar como a Oposição, mas têm, certamente, 
dificuldade para agir, principalmente na hora de expressar a sua 
posição, porque correm o risco de receber retaliações do Governo e 
de não ter os seus encaminhamentos perante a área governamental 
atendidos. É preciso que a Oposição verbalize seus objetivos e se 
mobilize, atendendo, muitas vezes, aos setores da bancada do 
Governo, que gostam e desejam que ela faça esse papel, porque, 
muitas vezes, não podem fazer. Cumprindo essa missão e ajudando a 
desenvolver o debate, damos tempo aos setores da bancada do 
Governo para que discutam com ele, nos bastidores. 

E consegui, como algumas vezes aqui, mudanças e aprovações de 
projetos, tentando seu aperfeiçoamento. Estamos nesta tribuna por 
essas razões. Estamos discutindo o veto para mostrar à sociedade 
mineira a falta de razão para que isso ocorra. 

Por outro lado, estamos utilizando um tempo destinado à discussão. 
Esse tempo serve à Oposição neste momento em que matérias 
graves tramitam nesta Casa, para obstruir a pauta. Isso é importante e 
legítimo. Está na Casa, por exemplo, o projeto que institui um novo 
sistema de previdência para o Estado. Ora, trata-se de um projeto 
muito polêmico. O próprio Governo apresenta divisão interna em 
relação a isso. As Secretarias de Administração e da Fazenda 
defendem uma linha; os dirigentes do IPSEMG defendem outra. 
Existem substitutivos, emendas e propostas que defendem uma 
terceira linha; e a própria Coordenação Sindical também não aceita as 
posições colocadas pelo Governo. Há, realmente, um grande 
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embrulho. Se votarmos esse projeto a toque de caixa, corremos o 
risco de nem saber que formato ele vai ganhar, que linha vai vencer e 
que final vai tomar essa questão. Precisamos de tempo. E estamos 
conseguindo o tempo aqui, na tribuna, usando a fase de discussão. 

Hoje, no final da tarde, a Comissão de Administração estava 
discutindo essa matéria. Entendemos que essa Comissão é o fórum 
principal, pelo menos para uma primeira análise, para uma primeira 
tentativa de articulação em busca de um consenso. Conseguimos, por 
meio de uma articulação da Oposição, ganhar tempo através de um 
acordo com o Presidente daquela Comissão. A reunião de hoje, à 
tarde, foi encerrada, e a discussão do projeto da Previdência foi 
adiada para terça-feira da semana que vem, às 10 horas. Com isso, 
ganhamos um prazo para nos aprofundarmos nessas discussões. É o 
que queremos. Se a Oposição não tivesse agido, o projeto poderia 
estar na pauta de amanhã, sem a realização dessa discussão 
profunda que buscamos. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Antônio Carlos 
Andrada, quero concordar com a abordagem que V. Exa. faz da 
tribuna em relação à situação que vivemos neste momento. 
Precisamos de tempo para analisar os projetos, especialmente para 
analisar o projeto da Previdência. 

Não nos podemos esquecer de que o Governador do Estado teve 
três longos anos para enviar essa mensagem para esta Casa. 

Outros Estados - a maioria - já fizeram isso, alguns há dois anos. 
Enquanto isso, ficamos durante todo esse tempo aguardando que o 
Governador enviasse o projeto para cá. Ele sabia dos prazos, e agora 
o Governo tenta pressionar a Assembléia para votar imediatamente 
seu projeto. E estamos diante de uma pauta complexa como essa, 
com mais de 20 vetos. Sem dúvida, eles sobrestarão a pauta e 
impedirão a sua votação. 

Concordo com V. Exa. É impossível votar dessa maneira. É preciso 
tempo para discutir e, mais do que isso, é preciso buscar o 
entendimento. Até este momento não houve, da parte dos Líderes do 
Governo, a busca do entendimento com a Oposição. Fico pensando 
em como vencer essa pauta sem o entendimento. É impossível. 
Temos vetos que interessam à sociedade, como o do Micro Geraes e 
outros. Além do mais, temos também esse projeto que trata do futuro 
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dos servidores. Estou tão preocupado quanto V. Exa. 

Mas estou vendo também, Deputado Antônio Carlos Andrada, que 
não temos número sequer para dar prosseguimento a uma discussão 
tão importante quanto a que V. Exa. está fazendo da tribuna. 

Sugiro a V. Exa. que peça, de plano, o encerramento da reunião, e 
que seja resguardado esse tempo que lhe resta. No momento em que 
tivermos maior número de Deputados, V. Exa. poderá fazer essa 
discussão. É impossível, neste momento, discutir tema tão importante, 
sem a presença de Deputados. Não sei se vai querer fazer esse 
pedido, mas sugiro-lhe que o faça. Agradeço-lhe o aparte. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço sua feliz e brilhante 
intervenção, dando o peso da sua experiência e do seu conhecimento 
para o quadro que a Assembléia vive no momento. Falo, na condição 
de Líder, que o Governo, até o momento, não abriu nenhum canal de 
negociação em relação ao texto que está nesta Casa, que discute a 
questão da Previdência. O máximo que houve, em termos de diálogo, 
foi a negociação de prazo para apresentação de emendas, com esse 
fato que aconteceu, hoje à tarde, na Comissão de Administração. Mas 
em termos de conteúdo, de texto, não houve negociação. 

Digo mais ainda: a falta de diálogo vai criar problemas na pauta 
porque, à medida que os vetos forem votados, outros projetos que a 
Oposição julgue importantes estarão aptos a ser votados. Sem o 
diálogo com o Governo não teremos certeza se esses projetos que 
julgamos importantes serão contemplados nas próximas pautas e se 
haverá, por parte do Governo, compromisso de aprová-los. 

É preciso ter muita tranqüilidade e paciência. A pauta, pela forma 
que vem sendo desenhada a cada dia, vetos novos, serve muito bem 
para a ação de obstrução da Assembléia. E vejam bem: não é 
obstrução pela obstrução, mas obstrução em busca do diálogo, do 
entendimento, que o Governo não quer. Quer fazer valer seu rolo 
compressor, mas, com esses vetos na pauta, não vai conseguir fazer 
com que ele prevaleça. 

Estamos aqui utilizando esses instrumentos, aguardando o momento 
exato. Talvez o Governo esteja esperando momento adequado para 
que essa negociação ocorra de forma mais profunda. Mas até o 
momento não aconteceu. Diante disso nos sentimos instados e 
motivados a manter a obstrução, porque não temos garantia de nada, 
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nem de prazos. Conseguimos, pontualmente, uma negociação 
hoje. Não sabemos o que vai acontecer na semana que vem e na 
outra. A Oposição não pode abrir mão, em hipótese alguma, da 
obstrução. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sua sugestão, Deputado João 

Leite, é pertinente. Peço ao Presidente que encerre, de plano, a 
reunião, por falta de quórum. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. 

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a 
palavra, para continuar a discutir o veto, o Deputado Antônio Carlos 
Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, diante da 
chamada feita e constatado o quórum para discussão, vamos 
prosseguir na discussão. O veto do Sr. Governador incide num projeto 
de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em sua tramitação, 
acabou recebendo uma emenda substitutiva apresentada pelo 
Deputado Marcelo Gonçalves. Esse substitutivo recebeu uma emenda 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e, ao final da análise do projeto, 
prevaleceu o texto do substitutivo apresentado pelo Deputado Marcelo 
Gonçalves. Quero dar conhecimento desse histórico para melhor 
esclarecimento da matéria. O projeto original do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva dizia que o Poder Executivo ficava autorizado, na forma, 
no prazo e nas condições previstas no regulamento, a reduzir a carga 
tributária para até 12% nas operações internas com fio sintético de 
malha. O § 2° desse mesmo projeto dizia que o Poder Executivo 
adotaria as medidas necessárias à execução dessa lei no prazo de 60 
dias contados da sua publicação. Na sua justificação, o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva dizia que a redução de 18% para 12% da carga 
tributária do ICMS nas operações internas com fio sintético de malha 
encontra amparo legal no art. 155, inciso VI, da Constituição da 
República, que permite a redução da alíquota interna até o limite da 
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interestadual. Em Minas, disse o parlamentar, a alíquota do ICMS 
incidente sobre o fio sintético de malha é de 18%. A alíquota 
interestadual na Região Sudeste é de 12%, conforme fixado na 
Resolução no 22, de 1989, do Senado Federal. Daí a redução 
pretendida, nos termos do citado dispositivo constitucional, poderá ser 
adotada por meio de lei estadual, independentemente do CONFAZ, já 
que não ultrapassa o limite de balizamento das alíquotas internas e 
interestaduais. Tendo em vista, segundo o parlamentar, que a redução 
da carga tributária contribuirá para o fortalecimento e o aumento da 
competitividade da indústria mineira de malhas, o que, em médio e 
longo prazos, resultará na geração de mais empregos e aumento da 
receita tributária do setor, em benefício do próprio Fisco estadual, 
solicitamos, diz o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o apoio de todos os 
parlamentares à aprovação desse projeto. O projeto assim foi 
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que o considerou 
apto a tramitar, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Com relação ao projeto do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a 
Comissão diz:(- Lê:) 

"No tocante à iniciativa parlamentar para iniciar o processo 
legislativo em matéria de natureza tributária, a proposição está em 
consonância com o art. 65 da Carta mineira. A Constituição da 
República estabelece que cabe aos Estados Federados instituir 
impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias, 
ainda que estas operações se iniciem no exterior, conforme o art. 156, 
11. Assim, não vislumbramos óbices de natureza jurídica à tramitação 
da proposição nesta Casa". 

Foi assim que a matéria, tendo sido aprovada pela Comissão de 
Justiça, chegou à Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, onde o projeto foi devidamente analisado, e a comissão 
deu parecer favorável à aprovação do projeto, com o seguinte 
comentário: (-Lê:) 

"A proposição em tela tem caráter autorizativo, pois pretende facultar 
ao Poder Executivo a redução da carga tributária de ICMS incidente 
nas operações internas com fio sintético de malha. A alíquota atual 
seria reduzida de 18 para até 12%, igualando-se à alíquota 
interestadual aplicável para as Regiões Sudeste e Sul, nos termos da 
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Resolução no 22, de 1989, do Senado Federal. A alíquota interna 
pode ser reduzida até o limite da alíquota interestadual sem 
necessidade de prévia deliberação do Conselho Nacional de Política 
Fazendária - CONFAZ -, nos termos do art. 155, inciso VI, da 
Constituição Federal". 

Esse é o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Por outro lado, a redução da carga tributária incidente 
sobre o fio sintético de malha em muito contribuirá para aumentar a 
base tributária, compensando a eventual perda decorrente da redução 
da alíquota. Além disso, a indústria de malha de Minas ganhará em 
competitividade, o que propiciará o surgimento de novas pequenas e 
médias e micro empresas do setor e a criação de mais empregos. Não 
há impacto negativo no orçamento do Estado, uma vez que o art. 3° 
da proposição estabelece vigência para o primeiro dia do exercício 
subseqüente ao da publicação da lei, permitindo a adequada 
compatibilização da previsão de receita do ICMS no orçamento anual. 
Assim, conclui a comissão que, diante do exposto, o parecer é pela 
aprovação do projeto no 1 o turno, conforme foi proposto. Assinam os 
integrantes da Comissão. 

Em seguida, foi apresentado pelo autor requerimento em que solicita 
ao Presidente da Casa que o projeto, em conformidade com o 
Regimento Interno, seja incluído na ordem do dia em Plenário, já que 
se encontrava em condições de apreciação no 1 o turno. Encontrava-se 
protocolado no Plenário um substitutivo do Deputado Marcelo 
Gonçalves. O substitutivo, que é emenda que substitui o projeto 
original, diz:(- Lê:) 

"Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária de ICMS de 
18% para 12% nas operações internas das indústrias de fiação, 
têxteis, vestuário e calçados." 

Art. 1 o - "Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e 
nas condições previstos em regulamento, a reduzir a alíquota do 
ICMS para até 12% (doze por cento), nas operações internas das 
indústrias de fiação, têxteis, vestuário e calçados. Art. 2° - A 
suplementação necessária à renúncia de receita prevista nesta lei 
estará vinculada aos recursos do FUNDIEST - Fundo de 
Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas. Art. 3° - O Poder 
Executivo adotará as medidas necessárias à execução do disposto 
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nesta lei no prazo de 60 dias, a contar da data de sua publicação. 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação". 

O Deputado Marcelo Gonçalves, na sua justificativa, mantém a 
colocação inicial do Deputado Dalmo Ribeiro, mas acrescenta o 
seguinte: (-Lê:) · 

"Cientes de que a redução da carga tributária sobre produtos 
específicos, conforme proposto, deve atender aos preceitos 
constantes na Lei Complementar n° 101, de 2000, em particular no 
inciso 11: estar acompanhada de medidas de compensação, no 
período mencionado no "caput" deste artigo, por meio do aumento de 
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
Apresentamos, na sugestão do art. 2°, como medida de recomposição 
de receita, a vinculação dos recursos do FUNDIEST, que visa dar 
suporte financeiro ao desenvolvimento de setores estruturantes do 
parque industrial mineiro, com o propósito de gerar empregos diretos 
ou indiretos que expressem melhoria quantitativa ou qualitativa na 
oferta de trabalho do Estado. 

Na tentativa de reparar injustiças e apresentar condições para a 
indústria mineira dos setores mencionados de produzir, comercializar, 
pagar o que é justo e devido empregar, buscamos, com o apoio dos 
nobres pares, a aprovação da medida". 

Feito o substitutivo do Deputado Marcelo Gonçalves, o Deputado 
Dalmo, autor do projeto original, fez uma emenda ao projeto. A 
emenda dispõe o seguinte. (- Lê:) 

"Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 
condições previstas no regulamento, a reduzir a carga tributária para 
até 12% nas operações internas com fio sintético de malha e com os 
produtos de vestuário". 

Em seguida, todo o processo que estava tramitando voltou à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Na Comissão, 
os Deputados fizeram uma análise e emitiram um parecer, que era 
pela aprovação do substitutivo apresentado e pela rejeição da emenda 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, uma vez que considerava que a 
aprovação do substitutivo prejudicava a emenda, prevalecendo então 
o substitutivo do Deputado Marcelo Gonçalves, ou seja, substituía o 
projeto do Deputado Dalmo Ribeiro a proposta do Deputado Marcelo 
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Gonçalves. 

A Comissão, no seu relatório, fundamentou da seguinte forma ... 
Questão de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, estou fazendo 
a leitura do relatório apresentado pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, verifico, de plano, a ausência total de 
parlamentares no Plenário e não me sinto em condições de continuar 
a minha fala. Solicito, então, que V. Exa. Encerre, de plano, esta 
reunião ou faça a recomposição do quórum, porque é visivel que no 
momento não há número para que a reunião prossiga. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados. 

Portanto, 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 amanhã, dia 14, às 9 e 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já 
anunciada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 7" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 
PROSTITUIÇÃO INFANTIL 

Às dez horas do dia sete de março de dois mil e dois, comparecem 
no Plenário da Câmara Municipal de Governador Valadares os 
Deputados Rogério Correia e Paulo Pettersen, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a 
situação da prostituição infantil no Estado e convida a tomar assento à 
mesa os Srs. João Domingos Fassarella, Prefeito Municipal; Silvano 
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Gomes, Secretário Municipal de Governo; José Leandro Costa 
Monteiro, Presidente da Câmara Municipal; Eliza Costa, Vereadora; 
José Maurício Cantarino Vilela, Juiz da Vara da Infância e da 
Juventude e Precatórias; Paula Cunha e Silva, Promotora da Vara da 
Infância e da Juventude e Precatórias, todos de Governador 
Valadares; Ten.-Cel. Luís Fernando de Oliveira Aleixo, Comandante 
do 6° Batalhão da Polícia Militar; Evandro dos Santos Costa, Delegado 
da Infância e Juventude; Abigail Gonçalves, Conselheira Tutelar da 
Região I; Maria de Souza Barbosa Oliveira, Presidente do Conselho 
Tutelar-Região 11; Jacqueline Miriam Maciel Junqueira Carvalho, 
Coordenadora da Pastoral da Criança; Elio Roberto Dias da Silva, 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; Welles Pereira, Diretor Regional da Secretaria do 
Trabalho, e Vera Luci Soares Oliveira, Coordenadora do Programa 
Sentinela. A Presidência concede a palavra, inicialmente, ao 
Deputado Paulo Pettersen, autor do requerimento que deu origem ao 
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra 
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e 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 março de 2002. 
Rogério Correia, Presidente - Elbe Brandão - Márcio Kangussu -

João Pinto Ribeiro. 

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

1.631/2001 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Ivo José, o projeto de lei em tela visa 

declarar de utilidade pública a Associação Atlética Taguatinga, com 
sede no Município de Santa Bárbara. 

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
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constitucionalidade e legalidade, e, a seguir, encaminhada a esta 
Comissão para deliberação conclusiva em turno único, conforme 
dispõe o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Atlética Taguatinga, fundada em 16/8/88, possui como 

objetivo congregar os seus membros e associados visando a prática 
de esportes, juntamente com a recreação e a cultura. Dessa maneira, 
atua no campo da socialização das pessoas, oferecendo-lhes diversas 
oportunidades de lazer. 

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

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

1.631/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 15 de março de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.893/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O Deputado Durval Ângelo, por meio do Projeto de Lei n° 
1 .893/2001, pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação 
Bom Despacho, com sede nesse município. 

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

Fundamentação 
A Fundação Bom Despacho possui como objetivo promover a 

formação cívica, moral, cultural e espiritual do povo brasileiro, dentro 
dos princípios patrióticos e cristãos, podendo, para tanto, manter e 
operar emissoras de radiodifusão, jornais, revistas, livrarias, cinemas 
e outras atividades afins, de acordo com as concessões ou 
permissões que lhe venham a ser outorgadas pelo Governo Federal. 

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

Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.893/2001 na forma original. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2002. 
José Henrique, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.911/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

Por intermédio da Mensagem no 246/2001, o Governador de Estado 
fez remeter a esta Casa, para apreciação, o projeto de lei em causa, 
que objetiva dar a denominação de Edir de Oliveira e Silva à Escola 
Estadual do Povoado de Taquaral, no Município de Pocrane. 

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 102, VI, c/c o art. 
103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Para o exame de mérito da proposição, de pronto cabe-nos ressaltar 

que o nome da Sra.Edir de Oliveira e Silva - saudosa e muito 
estimada professora - foi indicado pelo colegiado da Escola Estadual 
do Povoado de Taquaral, em reunião ocorrida em 29/6/2001, que o 
homologou, por unanimidade dos votos dos seus membros, para que 
passe a denominar a referida unidade de ensino. 

Salienta aquele corpo colegiado que o empréstimo de seu nome 
para tal fim é tributo e reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados pela professora à população de Pocrane. 

Nada mais justo, portanto, que seja prestada a devida homenagem à 
pessoa que se dedicou exclusivamente à educação no município e 
que deixou gratas recordações em todos que compartilharam sua 
companhia. 

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

1.911/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 15 de março de 2002. 
José Henrique, relator. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.917/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 
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O projeto de lei ora analisado, de autoria da Deputada Maria Olívia, 
tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro Cultural 
Clotilde Framil, com sede no Município de ltamonte. 

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição 
e Justiça, que não detectou impedimento legal à sua normal 
tramitação, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Centro Cultural Clotilde Framil, entidade sern fins lucrativos criada 

em fevereiro de 1997, tem como objetivo principal a promoção 
humana voltada para a educação, para a melhoria da qualidade de 
vida e das condições sociais do povo do Município de ltamonte, dando 
principalmente aos rnais carentes educação infantil, ensinos 
fundamental e superior, para que obtenham, além de uma profissão 
de alto nível, instrução e cultura. 

Nada mais justo e conveniente do que outorgar-lhe o título de 
utilidade pública, como forma de motivá-la a dar prosseguimento ao 
seu digno trabalho. 

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

1.917/2001 como apresentado. 
Sala das Comissões, 15 de março de 2002. 
João Pinto Ribeiro, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.922/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei sob comento 
tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Centro de 
Pesquisas e Projetos Pedagógicos da Fundação Helena Antipoff, com 
sede no Município de lbirité. 

Havendo sido considerado jurídico, constitucional e legal pela 
Comissão de Constituição e Justiça, vem agora o projeto a esta 
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Comissão a fim de receber parecer conclusivo, nos termos dos 
arts. 103, I, "a", e 102, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com os arts. 1 o e 2° de seu estatuto, o Centro de 

Pesquisas é uma entidade civil de direito privado com sede e foro no 
Município de lbirité, cuja finalidade é "desenvolver e executar 
atividades na área educacional destinadas à comunidade, 
compreendendo: estudos, avaliações, pesquisas, projetos, cursos, 
assessoria, consultorias, congressos, concursos, festivais, seminários 
e outras atividades de extensão da Fundação Helena Antipoff". 

Essa importante contribuição de uma entidade filantrópica ao poder 
público por si mesma nos indica a oportunidade de se lhe prestar 
honraria em reconhecimento aos seus relevantes serviços mediante a 
outorga de título declaratório de utilidade pública no âmbito estadual. 

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

1 .922/2001 na forma originária. 
Sala das Comissões, 15 de março de 2002. 
José Henrique, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.923/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

.O Governador do Estado de Minas Gerais, valendo-se da 
prerrogativa que lhe confere o art. 65 da Constituição mineira, 
encaminhou à Assembléia Legislativa, para apreciação e deliberação, 
o projeto de lei em tela, que objetiva dar a denominação de Prol. 
Hiram de Carvalho ao Centro Estadual de Educação Continuada -
CESEC -, do Município de Manhuaçu. 

O projeto foi inicialmente submetido ao exame da Comissão de 
Constituição e Justiça, cujo parecer exarado concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, oportunidade em que lhe 
apresentou a Emenda n° 1 . 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a 
este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente, de acordo com o 
disposto no art. 103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 

l...--------0--------l 



652 
A atribuição de nomes a estabelecimento, instituição e próprio 

público do Estado lar-se-á, de acordo com o art. 1 o da Lei no 13.408, 
de 21/12/99, que dispõe sobre o assunto, mediante a edição de lei. 
Eis, portanto, a razão do encaminhamento dado ao projeto pelo Chefe 
do Executivo Estadual para que se faça prestar homenagem póstuma 
ao Prol. Hiram de Carvalho, emprestando seu nome para denominar 
unidade educacional no Município de Manhuaçu. 

Neste ponto, cumpre-nos salientar que a proposta em exame é de 
inegável mérito, haja vista que tal personalidade destacou-se por 
relevantes serviços prestados à coletividade manhuaçuense, em 
especial à área de educação. Tanto é assim que o colegiado do 
CESEC, na reunião de 12/2/2000, homologou a indicação de seu 
nome para denominar o educandário "como tributo e reconhecimento 
ao seu trabalho". 

Por fim, convém esclarecer que a emenda apresentada 
anteriormente tem por escopo aprimorar o texto do art. 1°, nele 
constando apenas as informações necessárias e suficientes para 
estabelecer a nova denominação. 

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

1.923/2001 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2002. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS 
CARVOARIAS 
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Às nove horas e trinta minutos do dia sete de março de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo 
Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Elbe Brandão, 
Márcio Cunha e Marco Régis, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, 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 depoimentos dos Srs. Antônio Claret de 
Oliveira, Superintentende-Geral da Vallourec e Mannesmann Tubes 
S.A; Mário Ermírio de Morais e José Roberto Freire, Presidente e 
Diretor de Unidade da Companhia Mineira de Metais - CMM -, 
respectivamente, e João Carlos Rosário, Gerente-Geral da White 
Martins Gases Industriais Ltda., e a tratar de assuntos de interesse da 
Comissão. Registra-se a presença dos intimados, exceto do Sr. Mário 
Ermírio de Morais. Antes de serem iniciados os depoimentos, passa-
se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos do Deputado Fábio Avelar, em que solicita sejam 
intimados a prestar depoimento nesta reunião os Srs. Carlos José 
Macedo, Gerente Industrial da White Martins Gases Industriais, e 
Luciano Lage Magalhães, Gerente de Unidade da Companhia Mineira 
de Metais, e sejam convidados a participar desta reunião o Sr. 
Thomaz Jamison Miranda da Silveira, Auditor Fiscal do Trabalho que 
participou das inspeções realizadas nas empresas cujos 
representantes prestarão depoimento nesta reunião. Aprovados os 
requerimentos, a Presidência convida a tomarem assento à mesa dos 
trabalhos os Srs. Carlos José Macedo, Luciano Lage Magalhães e 
Thomaz Jamison Miranda da Silveira. Em seguida, a Presidência 
passa a palavra aos depoentes, que fazem suas considerações 
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IniCiais, e aos parlamentares, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Ao término dos depoimentos, é aprovado o 
requerimento da Deputada Elbe Brandão, solicitando sejam intimados 
a prestar depoimento nesta Comissão os representantes legais das 
empresas Bunge Fertilizantes e Fosfértil e do Sindicato dos 
Trabalhadores das Indústrias de Extração Mineral de Araxá. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
depoentes, dos convidados e dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Elbe Brandão - Marco Régis -

Fábio A velar - Márcio Cunha. 
ATA DA 93• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas e dez minutos do dia doze de março de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, Durval Ângelo, Eduardo 
Hermeto 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 Agostinho Silveira, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. 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, no 1 o turno, cada um por 
sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, pela juridicidade e 
pela legalidade dos Projetos de Lei nos 1.936/2001 (relator: Deputado 
Geraldo Rezende); 1.878, 1.896 e 1.912/2001 (relator: Deputado 
Eduardo Hermeto); 1.907/2001 (relator: Deputado Ermano Batista) e 
no 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 51/2002 (relator: 
Deputado Agostinho Silveira). O parecer para o 1 o turno do Projeto de 
Lei Complementar no 47/2001 deixa de ser apreciado em virtude de 
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Márcio 
Kangussu. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado 
Ermano Batista, que conclui pela inconstitucionalidade do Projeto de 
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Lei no 1 .890/2001, no 1 o turno, o Presidente defere o pedido de 
vista do Deputado Durval Ângelo. Após discussão e votação, é 
aprovado o parecer pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 
1.920/2001 (relator: Deputado Márcio Kangussu). São aprovados, 
cada um por sua vez, os requerimentos dos respectivos relatores, que 
solicitam sejam baixados em diligência à Secretaria de Recursos 
Humanos e Administração os Projetos de Lei n°s 1.952, 1.956 e 
1.968/2002 (relator: Deputado Eduardo Hermeto); 1.953/2002 (relator: 
Deputado Ermano Batista) e 1.962/2002 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Registra-se neste momento a presença do Deputado Luiz 
Tadeu Leite, substituindo o Deputado Geraldo Rezende. Após 
discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua 
vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela 
juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n°s 1.884/2001 
(relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de substituição), 
1.930/2001 e 1.957/2002 (relator: Deputado Eduardo Hermeto) e 
1.949/2002 (relator: Deputado Luiz Tadeu Leite, em virtude de 
redistribuição). Colocado em votação, é aprovado requerimento do 
relator, Deputado Eduardo Hermeto, que solicita seja baixado em 
diligência à Secretaria de Recursos Humanos e Administração, o 
Projeto de Lei no 1.966/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista - Márcio Kangussu -

Agostinho Silveira . 
ATA DA 44a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dezessete horas do dia treze de março de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, 
Sebastião Navarro Vieira, Hely Tarqüínio e Rogério Correia, membros 
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Antônio Carlos Andrada, Elbe Brandão e Mauro Lobo. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara 
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Rogério Correia, 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 emendas e substitutivo apresentados em plenário, no 1 o 
turno, ao Projeto de Lei Complementar no 48/2001, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre o sistema de previdência social e de 
assistência dos servidores do Estado e dá outras providências. Passa-
se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Durante a discussão do Projeto de Lei Complementar no 
48/2001, os Deputados Rogério Correia, Hely Tarqüínio e Sebastião 
Navarro Vieira apresentam requerimento em que solicitam o 
adiamento da discussão da matéria. Submetido a votação, é aprovado 
o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada em 
14/3/2002, às 16 horas, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo - Hely Tarqüínio -

Rogério Correia. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

15.051 
Comissão Especial 

Relatório 
Por meio da Mensagem no 272/2002, o Governador do Estado, 

utilizando-se das atribuições que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 
70, 11, da Constituição do Estado, encaminha a esta Casa as razões 
que o levaram a opor veto parcial à Proposição de Lei n° 15.051, que 
dispõe sobre a recomposição das tabelas de valores mensais de 
vencimentos de cargos e funções de chefia dos Quadros Especiais de 
Pessoal da FHEMIG e da HEMOMINAS e dos cargos do Quadro de 
Pessoal do IPSEMG e dá outras providências. 

A matéria foi distribuída a esta Comissão Especial para receber 
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parecer, nos termos do art. 111, I, "b", do Regimento Interno, o qual 
fundamentamos nos seguintes termos. 

Fundamentação 
O veto em exame incide sobre o § 2° do art. 1 o e o art. 2° e seu 

parágrafo único, que tratam, respectivamente, da diferença relativa 
aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2001, da 
recomposição das tabelas de valores mensais de vencimentos de 
cargos e funções de chefia e assessoramento do Quadro Especial de 
Pessoal da FHEMIG e da HEMOMINAS e do reajuste de 27% 
proposto para as tabelas de vencimentos dos cargos de provimento 
efetivo e em comissão, inclusive inativos, do Quadro de Pessoal do 
IPSEMG, também retroativo aos meses supramencionados. 

Segundo as razões do veto, os motivos pelos quais foram vetados 
os referidos dispositivos são de ordem constitucional e de interesse 
público, pois eles tratam de matéria de iniciativa do Governador do 
Estado e de aumento da despesa pública. 

Todavia, não concordamos com o veto à retroatividade do reajuste 
para os servidores da FHEMIG e da HEMOMINAS a partir de 1° de 
outubro, pois a proposta partiu do próprio Executivo, nos termos da 
proposição original, porém somente para os servidores da FHEMIG. 

Com efeito, foi em virtude da paridade entre as tabelas salariais e as 
jornadas de trabalho da FHEMIG e da HEMOMINAS que julgamos 
necessário estender ao quadro de servidores da HEMOMINAS a 
recomposição das tabelas salariais conforme a proposta 
governamental, retroativa aos meses supracitados. 

Ressalte-se a atuação da HEMOMINAS e da FHEMIG, cujas ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, principalmente no 
que concerne à assistência hospitalar à população, merecem o nosso 
reconhecimento e louvor. 

Julgamos, portanto, necessanas as correções das tabelas 
retroativas a 1 o de outubro para ambos os quadros de pessoal. 

Da mesma forma, somos contrários ao veto oposto à correção das 
tabelas salariais do Quadro de Pessoal do IPSEMG. A exemplo do 
que ocorreu com os servidores da FHEMIG e da HEMOMINAS, as 
tabelas remuneratórias dos servidores do IPSEMG não são corrigidas 
desde agosto de 1995, razão pela qual também julgamos necessária e 
oportuna a medida consubstanciada no "caput" e no parágrafo único 
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do art. 2°, ora vetados. 

Pelas razões aduzidas, apresentamos a seguinte conclusão. 
Conclusão 

Opinamos, portanto, pela rejeição do veto oposto ao § 2° do art. 1 o e 
ao art. 2° e seu parágrafo único da Proposição de Lei no 15.051. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Marco Régis, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Márcio Cunha. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

15.052 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

90, VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à 
proposição de lei em análise, que institui gratificação-saúde para os 
servidores do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da 
Saúde e dá outras providências. 

As razões do veto foram encaminhadas a esta Casa por meio da 
Mensagem no 273/2002, publicada em 17/1/2002. Constituída esta 
Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, I, "b", do Regimento 
Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir parecer. 

Fundamentação 
A Proposição de Lei n° 15.052 institui a gratificação-saúde para os 

servidores do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da 
Saúde, no valor de 30% da remuneração prevista no Anexo I, itens 2 e 
3, da Lei Delegada no 41, de 7/6/2000, o qual estabelece os níveis de 
remuneração mínimos dos servidores da administração direta e 
indireta. 

Ao vetar determinados dispositivos da proposição, o Governador do 
Estado apresentou razões de ordem constitucional, alegando, 
primeiramente, a violação ao disposto no art. 66, 111, "b" e "e", da 
Constituição do Estado, que confere ao Chefe do Executivo a reserva 
de iniciativa para dispor sobre matéria que envolva a criação de 
cargos e órgãos públicos e a fixação da respectiva remuneração, bem 
como sobre criação e estruturação de Secretaria de Estado. 

A outra razão alegada é a ofensa ao parágrafo único do art. 27 da 
Carta Estadual, que veda a concessão de vantagem ou o aumento de 
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remuneração, a criação de cargo ou a alteração de estrutura de 
carreira sem que haja prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes além de autorização específica na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Dessa forma, foram vetados o § 1 o do art. 1 o e o art. 5° da 
proposição, que estenderam, respectivamente, a gratificação-saúde 
para todos os servidores da área administrativa lotados no Quadro 
Setorial da Secretaria de Estado da Saúde, assim como para os 
servidores ocupantes dos cargos de Analista de Administração e 
Médico do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração. 

Foram, ainda, vetados, com base nos argumentos expostos, os arts. 
6°, 7°, 8° e go da proposição de lei, inseridos por emenda parlamentar, 
que instituíam, respectivamente, gratificação para os servidores do 
hospital universitário da Universidade Estadual de Montes Claros-
UNIMONTES -; o ajustamento da remuneração do Chefe de Gabinete 
do Secretário de Estado; a criação de duas Diretorias Regionais de 
Saúde e a criação de cargos de recrutamento amplo no Quadro 
Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde. 

Todavia, entendemos não serem pertinentes as alegações 
apresentadas, não se podendo falar em violação da regra de reserva 
de iniciativa, uma vez que as modificações propostas para o projeto 
de lei de iniciativa do Governador do Estado estão inseridas na 
prerrogativa parlamentar de dispor, nos termos do art. 61, VIII, da 
Constituição do Estado, sobre a criação de cargo público e sua 
respectiva remuneração. 

Ademais, há de se destacar que os dispositivos vetados foram 
propostos por este parlamento com o objetivo de corrigir distorções 
previstas no projeto inicial e de garantir a isonomia entre servidores 
lotados na mesma Secretaria ou que exerçam funções semelhantes 
na estrutura administrativa do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Parcial à 

Proposição de Lei no 15.052. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Marco Régis, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Adelmo Carneiro 
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Leão - Márcio Cunha. 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 
15.055 

(Novo relator, nos termos do art. 138, § 3°, do Regimento Interno) 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

90, VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à 
Proposição de Lei n° 15.055, que dispõe sobre a política de proteção 
à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da 
aqüicultura no Estado e dá outras providências. 

Encaminhado o veto à apreciação da Assembléia, por meio da 
Mensagem no 274, de 2002, compete a esta Comissão Especial emitir 
parecer sobre a matéria, nos termos do art. 222 do Regimento Interno. 
Durante a discussão da matéria no dia 14/3/2002, foi designado novo 
relator, consoante o § 3° do art. 138 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 33 da proposição, que trata da distribuição de cestas básicas 

aos pescadores profissionais no período de defeso, foi vetado sob a 
alegação de que a medida cria despesa nova a ser atendida com 
recursos do orçamento do Instituto Estadual de Florestas - IEF. Tal 
fato geraria ônus sem demonstrar sua repercussão financeira, 
conforme exige a Lei Complementar Federal no 101, de 2001, Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

De fato, a referida lei, visando ao equilíbrio entre receitas e 
despesas públicas, estabelece limitações à geração de despesas. 
Assim, determina que a proposição que criar despesa esteja 
acompanhada da estimativa do impacto financeiro-orçamentário no 
exercício corrente e nos dois subseqüentes, da comprovação de que a 
despesa criada não afetará as metas de resultados fiscais previstas, 
bem como de medidas de compensação dos efeitos sobre as metas 
fiscais, com o aumento permanente de receita ou com a redução 
permanente de despesa. 

Porém o art. 33 e seu parágrafo único, vetados pelo Governador do 
Estado, fazem a designação da origem dos recursos exigida pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal, os quais serão provenientes da receita da 
cobrança de taxas, emolumentos e multas relativas à atividade de 
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Mais ainda, a lei somente se tornará aplicável 240 dias após sua 
publicação, conforme se depreende do disposto nos arts. 35 e 36, que 
tratam de sua vigência e regulamentação. A nosso ver, o prazo é 
suficiente para que o Executivo faça os ajustes necessários, do ponto 
de vista orçamentário. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Veto Parcial à 

Proposição de Lei no 15.055. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Maria Olívia, Presidente- Paulo Piau, relator- Fábio Avelar. 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

15.058 
Comissão Especial 

Relatório 
Por meio da Mensagem no 176/2002, o Governador do Estado opôs 

Veto Total à Proposição de Lei no 15.058, que pretende autorizar a 
celebração de convênios entre as universidades e os municípios do 
Estado para a implantação dos cursos Normal Superior e de 
Pedagogia. 

Cumpridas as formalidades regimentais, cabe a esta Comissão 
Especial apreciar a matéria. 

Fundamentação 
Analisados cuidadosamente os fundamentos apresentados pelo 

Governador do Estado, verifica-se que não lhe assiste razão. 
Alega o Chefe do Executivo, inicialmente, que a celebração de 

convênios, acordos e contratos pelas instituições universitárias é 
matéria que compõe a autonomia destas, nos termos do art. 53 da Lei 
no 9.394, de 1996, "não sendo da alçada dos órgãos do sistema 
legislar sobre a espécie". 

O ordenamento jurídico é um sistema, de forma que um dispositivo 
não pode ser interpretado ou analisado de forma isolada. No caso em 
tela, considerando as legislações federal e estadual sobre a matéria, é 
evidente que o art. 1 o da proposição não pretende dispor sobre os 
convênios que as universidades do sistema estadual celebram com 
terceiros, invadindo-lhes a autonomia. Pelo contrário, o dispositivo em 
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tela visa a ampliar a autonomia das universidades do sistema 
estadual. Com efeito, o art. 53 da Lei no 9.394, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, assegura um mínimo de autonomia às 
universidades, podendo o sistema estadual ampliá-las, como se 
depreende de sua leitura: 

"Art. 53 - No exercício de sua autonomia, são asseguradas às 
universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, sem sua sede, cursos e programas de 
educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais 
da União, e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino.". 

A criação de curso na própria sede da instituição é matéria que diz 
respeito à autonomia da universidade. Já a criação de cursos fora da 
sede da universidade que integra o sistema estadual de ensino 
depende das normas complementares de cada sistema de ensino, nos 
termos do inciso V do art. 1 O da Lei no 9394. O art. 1 o da proposição 
vetada, com base no mencionado dispositivo, estabelece que, 
havendo o convênio com o município, poderá a instituição realizar 
cursos Normal Superior e de Pedagogia. 

Em relação à educação a distância não procedem os argumentos 
apresentados pelo Governador do Estado, que invoca os Decretos 
Federais n°s 2.494 e 2.561, de 1998. Para a adequada compreensão 
da matéria, torna-se necessária a transcrição dos dispositivos da Lei 
n° 9.394, que a regulamenta: 

"Art. 80 - O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, e de educação continuada. 

§ 1° - A educação a distância, organizada com abertura e regime 
especiais, será oferecida por instituições especialmente credenciadas 
pela União. 

§ 2° - A União regulamentará os requisitos para a realização de 
exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a 
distância. 

§ 3° - As normas para produção, controle e avaliação de programas 
de educação a distância e a autorização para sua implementação 
caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas.". 

Verifica-se que a competência regulamentadora e administrativa 
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sobre educação a distância divide-se em dois n1ve1s: à União, 
compete credenciar as instituições que pretendem oferecer essa 
forma de ensino, podendo cada sistema fixar as normas para a 
produção, o controle e a avaliação dos programas de educação a 
distância. Dessa forma, parece-nos que não há inconveniente em se 
aplicar ao sistema estadual a regulamentação dirigida ao sistema 
federal enquanto o Conselho Estadual de Educação não regulamentar 
a matéria para as instituições integrantes do sistema estadual. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à Proposição de 

Lei no 15.058. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Geraldo. Rezende, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator 

Sebastião Costa. 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI W 

15.063 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, por meio da Mensagem no 270/2002, opôs 

Veto Total à Proposição de Lei no 15.063, a qual dispõe sobre a 
exploração de loterias de bingo pela Loteria do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

Publicada, a matéria foi encaminhada a esta Comissão Especial 
para receber parecer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Nas razões apresentadas para o veto em análise, o Governador do 

Estado observa que a matéria referente a loterias é de competência 
da União. Assim, afirma que, "no exercício daquela competência, é 
que se tem a possibilidade, segundo entendimento que vem 
prevalecendo, de disporem os Estados da federação sobre a 
regulamentação do quanto estatuído, genericamente, pela lei 
nacional". A Proposição de Lei no 15.063, portanto, "inova a ordem 
jurídica ao introduzir no Estado de Minas Gerais a modalidade de 
loteria de bingo tradicional, eletrônico e similar. Tanto não traduz a 
linha de legitimidade jurídica, que assegura algumas modalidades 
lotéricas aceitas pela legislação nacional, além de não atender ao 
interesse público". O Estado não teria, pois, competência para tratar 
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da matéria. Ademais, afirma o Governador do Estado que "é certo 
que alguns dos dispositivos vetados tratam de máquinas denominadas 
caça-níqueis, que devem ser banidas da prática ilícita havida, em 
alguns casos, no país, e não legalizadas". 

De fato, a Proposição de Lei n° 15.063 estabelece regras para a 
exploração e a fiscalização de bingos, nas modalidades de bingo 
tradicional, eletrônico e similar, pela Loteria do Estado de Minas 
Gerais. Segundo a proposição, os bingos poderão ser explorados por 
meio de agentes credenciados pela Loteria Mineira. 

Entendemos que assiste razão ao Governador do Estado. Com 
efeito, segundo o art. 22, incisos XX e I, da Constituição da República, 
compete privativamente à União legislar sobre consórcios e sorteios e 
sobre Direito Penal. Assim, tendo em vista que a prática de jogos de 
azar, compreendidos como aqueles em que o ganho depende tão-
somente do fator sorte, é considerada contravenção penal, nos termos 
do art. 50 do Decreto Lei no 3.688, de 3/10/41, entende-se que 
somente a União tem competência para autorizar a prática de 
determinado jogo de azar, descriminalizando-o, da maneira como faz 
com as loterias de bilhetes. A prática de jogos não autorizados pela 
União é, portanto, considerada contravenção penal. Observe-se que a 
autorização advém da União, mas os Estados podem regular o serviço 
no âmbito de sua competência, respeitando os limites da autorização 
emitida pelo Governo Federal. 

Esse é o entendimento do STF, consignado na ADIN n° 1.169-3/DF, 
cuja decisão foi publicada em 29/6/2001. Nas palavras do Ministro 
limar Galvão: "A competência legislativa, entre nós, para autorizar a 
prática de loteria, como tal considerada 'toda ocupação que, mediante 
a distribuição de bilhete, listas, cupons, vales, sinais, símbolos ou 
meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em 
dinheiro ou bens de outra natureza' (art. 51, § 2°, do DL 3.688/41 ), 
sem sombra de dúvida, é da União, ente a que a Constituição Federal 
conferiu privativamente a iniciativa legislativa sobre direito penal (art. 
22, I, CF/88), da qual se infere, por via de conseqüência, a 
competência de descriminalização das loterias, por meio da 
autorização prevista no referido decreto-lei (art. 51, § 3°)". (Grifo 
nosso.) 

Saliente-se que, no mesmo acórdão, os Ministros Carlos Velloso e 
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Néri da Silveira afirmam que é competência privativa da União 
legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, incluindo as loterias 
nessa esfera de competência. 

A Lei Federal no 9.615, de 1998, conhecida como Lei Pelé, permitiu 
e disciplinou os jogos de bingo em todo o território nacional. Segundo 
a referida norma, permitiam-se reuniões de bingo destinadas a 
angariar recursos para fomento do desporto. Saliente-se, no entanto, 
que a Lei Pelé apenas permitia a exploração dos bingos nas 
modalidades permanente e eventual, não fazendo menção ao bingo 
eletrônico ou similar, previsto na proposição em exame. Ocorre que, 
em 14/7/2000, editou-se a Lei no 9.981, a qual, no seu art. 2°, revogou 
expressamente os arts. 59 a 81 da Lei Pelé - exatamente aqueles que 
autorizavam o funcionamento dos bingos em todo o território nacional 
-, a partir de 31/12/2001, mantendo válidas as autorizações já 
concedidas até a data de sua expiração. Eis a redação do dispositivo: 

"Art. 2°- Ficam revogados, a partir de 31 de dezembro de 2001, os 
arts. 59 a 81 da Lei n° 9.615, de 24 de março de 1998, respeitando-se 
as autorizações que estiverem em vigor até a data de sua expiração.". 

Cumpre observar que a matéria é controversa e a discussão já se 
encontra no âmbito judicial, gerando decisões em um e outro sentido. 
Entretanto, por uma questão de prudência e de razoabilidade, 
preferimos adotar a posição do Supremo Tribunal Federal, que já se 
pronunciou no sentido de que, repita-se, as competências para legislar 
sobre sorteios e para descriminalizar jogos de azar são privativas da 
União. 

Diante dessa argumentação, concluímos que a permissão para a 
exploração de jogos de bingo deve ser dada pela União, e, com o 
advento da Lei n° 9.861, de 2000, não haverá mais a possibilidade de 
exploração comercial de qualquer modalidade de bingo a partir de 
2002, respeitadas as autorizações que estiverem em vigor até a data 
de sua expiração. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto oposto à 

Proposição de Lei no 15.063. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Sebastião Costa. 
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O Projeto de Lei no 1 .676/2001, do Deputado Antônio Carlos 
Andrada, pretende seja declarado de utilidade pública o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Rio Pomba, 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 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pomba, órgão 

classista, autônomo, democrático e sem fins lucrativos, cumpre 
regularmente suas finalidades estatutárias, entre as quais se 
destacam as de representação legal dos trabalhadores rurais na base 
territorial de Rio Pomba e a proteção dos interesses dessa categoria 
profissional, abrangendo os assalariados na lavoura, na pecuária e na 
produção extrativa rural, bem como os trabalhadores rurais 
autônomos e pequenos proprietários que cultivam sua área em regime 
de economia familiar. 

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

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

1 .676/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.894/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Durval Ângelo, por meio do Projeto de Lei n° 
1.894/2001, pretende sejam declaradas de utilidade pública as Obras 
Pavonianas de Assistência de Belo Horizonte - Obras Sociais Padre 
Aguinaldo, com sede no Município de Belo Horizonte. 
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Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda no 1. 

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

Fundamentação 
As Obras Pavonianas de Assistência de Belo Horizonte - Obras 

Sociais Padre Aguinaldo prestam relevantes serviços de cunho social 
à coletividade, uma vez que procuram solucionar os problemas das 
pessoas carentes. 

Com esse trabalho, buscam concretizar seu principal objetivo: 
promover o aperfeiçoamento humano e espiritual de seus associados. 

Fica demonstrado, pois, que a referida entidade se tornou 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

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

1 .894/2001 com a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.898/2001 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Carlos Garrido, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar 
do projeto e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma proposta. 

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-
se ao disposto no art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o estatuto da entidade em referência, seu objetivo 

principal é a prestação de serviços médicos à população em geral, 
além da realização de várias obras de cunho social. 

Vê-se que a entidade se faz merecedora do título de utilidade 

'-----------0 ______ __. 



668 
pública, uma vez que contribui sobremaneira para a melhoria da 
saúde pública, concorrendo, ainda, para solver as tensões na 
sociedade. 

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

1 .898/2001 na forma em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Cabo Morais, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.903/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
pretende declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de lpuiúna. 

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 citada entidade, com sede no Município de lpuiúna, presta 

relevantes serviços sociais à coletividade. Constituída na forma de 
sociedade civil, sua orientação é de natureza religiosa e assistencial; 
possui a finalidade precípua de amparar moral, espiritual e 
materialmente os mais idosos. Poderá, também, desenvolver outras 
obras filantrópicas destinadas ao amparo dos mais necessitados, além 
de poder colaborar com outras entidades similares. 

O meritório trabalho que empreende nos leva a julgá-la merecedora 
do título de utilidade pública. 

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

1 .903/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.908/2001 
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O projeto de lei ora analisado, do Deputado João Leite, pretende 
declarar de utilidade pública a Sociedade Centro Educacional 
Profissionalizante, com sede no Município de lpatinga. · 

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 citada entidade, com sede no Município de lpatinga, possui por 

objetivo promover ensino profissionalizante gratuito, manter 
relacionamento e intercâmbio com órgãos e entidades ligadas ao 
ensino profissionalizante, além de buscar melhores condições de vida 
para a população carente, prestando-lhe relevantes serviços de 
assistência social. 

Também se propõe cooperar com instituições empenhadas na 
educação e motivar a comunidade a melhor conhecer a importância 
das profissões qualificadas. 

Por trabalhar para suprir as necessidades dos segmentos 
necessitados, torna-se merecedora do título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 1.908/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 
1.915/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1 .915/2001, de autoria do Deputado Durval 
Ângelo, pretende declarar de utilidade pública a Cáritas Brasileira -
Regional Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a 
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, na forma apresentada. 
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Dando prosseguimento à tramitação, compete a esta Comissão 

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

Fundamentação 
A Cáritas Brasileira - Regional Minas Gerais, com sede no Município 

de Belo Horizonte, tem por objetivos promover e articular ações de 
assistência social, cultural e educacional de base, prestar 
solidariedade a famílias e pessoas empobrecidas, em especial 
crianças, adolescentes e idosos que se encontrem em situação de 
risco nas áreas rural e urbana, para que vigorem a justiça social, a 
fraternidade humana e a caridade cristã. 

Por trabalhar para suprir as necessidades das pessoas 
necessitadas, é mister seja concedido o título declaratório de utilidade 
pública à entidade. 

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

1.915/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.923/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 65 da Constituição 
Estadual, o Sr. Governador fez remeter a este Legislativo, por via da 
Mensagem n° 253/2001, o projeto de lei em tela, que objetiva dar a 
denominação de Professor Hiram de Carvalho ao Centro Estadual de 
Educação Continuada- CESEC -,do Município de Manhuaçu. 

Nos termos do art. 103, I, "b", do Regimento Interno, a proposição 
tramitará em turno único e será apreciada conclusivamente pelas 
comissões às quais foi distribuída. 

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. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada na proposição está regulamentada pela 

Lei no 13.408, de 21/12/99. 
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De acordo com o seu art. 1°, a denominação de estabelecimento, 

instituição ou próprio público do Estado será atribuída por lei. Eis aí 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. 

A respeito desse requisitos, afirma o Chefe do Executivo que foram 
plenamente atendidos. 

No entanto, cumpre a esta relato ria observar que a redação dada ao 
art. 1 o não foi de todo adequada quanto à boa técnica legislativa, visto 
que contém informação desnecessária e mesmo inconveniente para 
figurar em texto de lei, a saber os níveis de ensino a serem 
ministrados no educandário. Com o fim de sanar essa questão bem 
como de aprimorar a redação desse dispositivo, 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 1.923/2001 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 Professor Hiram de Carvalho o 

Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC -, do Município de 
Manhuaçu.". 

Sala das Comissões, 5 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ermano 

Batista - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.933/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Antônio Júlio, por meio do Projeto de Lei no 1 .933/2001, 
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pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária de Carlos Chagas - ASCOM -, com sede no Município de 
Carlos Chagas. 

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 Associação Comunitária de Carlos Chagas tem por finalidade 

essencial promover o desenvolvimento, preferentemente da 
população carente, atuando junto a órgãos públicos e entidades 
privadas, buscando a promoção humana e social da comunidade. 

Também acompanha situações problemáticas da população, 
reunindo recursos materiais e humanos disponíveis com o fim de 
solucioná-las. 

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 no 

1.933/2001 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 E SOBRE AS EMENDAS 

N°s 1 A 29, APRESENTADOS EM PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR No 48/2001 

Comissão de Administração Pública 

Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar 
em exame dispõe sobre o sistema estadual de previdência social e de 
assistência dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. 

A proposição foi examinada pelas Comissões de Constituição e 
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária e encaminhada à apreciação do Plenário 
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Durante a fase de discussão do projeto, foram apresentados o 

Substitutivo no 1 e as Emendas n°S 1 a 29, que vêm a esta Comissão 
para receberem parecer, nos termos do art. 188, § 2°, combinado com 
o art. 192, do Regimento Interno. 

Fundamentação 

O Substitutivo n° 1, de autoria dos Deputados Ermano Batista, 
Antônio Carlos Andrada, Mauri Torres, Hely Tarqüínio, Amilcar 
Martins, Djalma Diniz, Elbe Brandão, Kemil Kumaira e Maria Olívia, é 
tão detalhado que matérias que deveriam ser objeto de regulamento 
são tratadas em lei complementar. 

O Substitutivo n° 1 prevê a filiação ao Regime Próprio de 
Previdência Social apenas dos servidores efetivos; institui o Conselho 
Estadual de Previdência - CEP -, órgão superior de deliberação 
colegiada; prevê a existência de um comitê de investimentos, que 
auxiliará o CEP no desempenho de suas atribuições relativas à 
aplicação dos recursos financeiros do Regime Próprio de Previdência 
Social; e atribui ao Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPASEMG -, autarquia a ser 
criada por lei específica, a responsabilidade pela administração e 
operacionalização dos planos de benefícios e custeio. 

Além disso, estabelece que a absorção dos servidores do Estado, 
de suas autarquias e fundações pelo regime próprio de previdência 
social será realizada na forma do regulamento e dependerá das 
transferências e dos aportes que forem feitos pelo Estado, deixando, 
desta forma, a critério do regulamento questão da mais alta 
importância. Quanto à alíquota de contribuição dos atuais servidores, 
a previsão é de que corresponderá a 4,8% incidentes sobre as''verbas 
de caráter permanente integrantes da remuneração ou do subsídio 
dos participantes ou equivalentes valores componentes dos proventos 
ou pensões". Tal percentual equivale ao que hoje é recolhido ao 
IPSEMG para pagamento das pensões, tendo sido desconsiderada a 
parcela recolhida ao Tesouro para fins de aposentadoria. Um regime 
de previdência não se sustenta, financeiramente, com tal alíquota. 

Por tudo isso, somos pela rejeição do Substitutivo no 1. 
As Emendas n°s 1 a 4 são de autoria da Deputada Elbe Brandão. 
A Emenda no 1 faculta aos servidores públicos municipais, por 

iniciativa própria, recolher mensalmente ao IPSEMG sua contribuição 
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individual acrescida da cota referente à entidade empregadora. 
Não é facultado, como se sabe, ao servidor municipal filiar-se a 
regime de sua escolha. Ele será filiado ao regime próprio do 
Município, onde houver, ou ao Regime Geral da Previdência Social. 
Por isso, não podemos acolher esta emenda. 

A Emenda no 2 pretende inserir parágrafo no art. r assegurando a 
assistência à saúde, mediante convênio, aos servidores públicos 
municipais. Tal dispositivo não deve ser acrescentado ao art. 7° , que 
trata dos segurados do regime próprio de previdência do Estado, 
porque o servidor municipal não pode ser segurado de tal regime. 
Além disso, não cabe ao Estado deliberar sobre a assistência à saúde 
dos servidores municipais. 

A Emenda no 3 altera o § 8° do art. 67 do projeto original, 
autorizando o IPSEMG a celebrar convênio de assistência à saúde 
com Municípios e entidades públicas estaduais e municipais. A 
ampliação do serviço de assistência médica possibilitará o acesso dos 
conveniados a serviços integrais de prevenção e proteção à saúde. 
Por isso, a Emenda no 3 merece ser acolhida. 

A Emenda no 4 acrescenta inciso ao art. 3° da Lei no 13.414, de 23 
de dezembro de 1999, com o objetivo de alterar a composição do 
Conselho Deliberativo do IPSEMG. Trata-se de matéria não 
diretamente relacionada ao objetivo do projeto, que é o regime próprio 
de previdência dos servidores do Estado, e, por isso, não deve ser 
acatada. 

A Emenda no 5, de autoria do Deputado Antônio Andrade, trata da 
criação dos Conselhos de Administração e Fiscal do FUNPEMG. A 
existência dos referidos conselhos é prevista na legislação federal 
sobre a matéria, motivo pelo qual a sua criação é medida necessária. 
Deste modo, a Emenda n° 5 merece ser acolhida. O Substitutivo n° 2 
incorporou a emenda, alterando, porém, a composição do Conselho 
de Administração, para colocá-lo sob a presidência do representante 
do IPSEMG. 

O Deputado Rogério Correia apresentou as Emendas n°s 6 a 16. 
A Emenda n° 6 trata da extinção do Fundo Previdenciário, que 

deverá ser precedida de consulta plebiscitária à totalidade dos 
contribuintes do IPSEMG. O plebiscito está previsto no art. 14 da 
Constituição da República como uma das formas de exercício da 
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soberania popular, motivo pelo qual acatamos a referida emenda. 

A Emenda no 7 prevê que as contribuições do servidor titular de 
cargo efetivo que ingressar no serviço público depois de 31 de 
dezembro de 2001 serão integralmente repassadas ao FUNPEMG e a 
contribuição patronal será repassada gradativamente. O repasse 
imediato da contribuição dos servidores contraria o gradualismo 
instituído pelo projeto original. Contraria também o pacto de gerações, 
segundo o qual as gerações futuras devem contribuir para a 
previdência da atual geração. Assim sendo, o Tesouro não pode 
prescindir das parcelas de tais contribuições. A Emenda no 7 deve ser, 
pois, rejeitada. 

A Emenda n° 8 acrescenta parágrafo ao art. 30 do projeto com a 
finalidade .de explicitar que o Tesouro do Estado assumirá, até que 
sejam extintos, o pagamento dos benefícios de responsabilidade do 
IPSEMG. Embora a idéia já esteja contida no projeto original, é útil 
que fique bem explicitada, motivo pelo qual acolhemos a Emenda no 8. 

A Emenda no 9 estabelece que a aposentadoria por invalidez, 
quando proporcional, será de 70% da remuneração, acrescidos de 6% 
por ano de serviço, até o limite de 100%. A emenda merece ser 
acolhida, pois favorece o servidor público vitimado por fatalidade que 
o afaste do serviço, estabelecendo um piso mínimo para o benefício. 

A Emenda no 1 O retira do dispositivo referente à gratificação natalina 
a expressão "único", possibilitando que, a critério da Administração 
Pública, tal gratificação possa ser antecipada no decorrer do ano. A 
medida é benéfica ao servidor público e merece aprovação. 

A Emenda n° 11 pretende que a gestão do regime próprio de 
previdência social caiba ao Estado por intermédio do IPSEMG. Não 
podemos acolher a proposta. A gestão do Fundo Previdenciário -
FUNPEMG - estará, nos termos da nova lei, a cargo do IPSEMG, mas 
os atuais servidores, por força da compensação da dívida do Estado 
com o Instituto, receberão seus benefícios por intermédio do Tesouro 
do Estado. 

A Emenda no 12 pretende inserir artigo definindo a seguridade 
social. Tal dispositivo faz-se desnecessário, visto estar 
suficientemente clara essa definição no art. 194 da Constituição da 
República. 

A Emenda no 13 tem por objetivo a supressão da previdência 
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complementar do sistema de previdência social dos servidores 
públicos do Estado. Tendo em vista que a criação de previdência 
complementar ainda depende da edição de lei federal, a supressão 
sugerida em nada prejudicará o projeto e deve ser acatada. 

A Emenda no 14 institui, como gestor do regime, o Estado, por 
intermédio do IPSEMG. A análise da Emenda n° 11, que trata do 
mesmo assunto, é aplicável à emenda em tela. 

A Emenda no 15, da mesma forma que a Emenda n° 4, diz respeito à 
alteração da Lei no 13.414, de 23 de dezembro de 1999, sendo 
pertinentes os mesmos comentários feitos àquela emenda. 

A Emenda n° 16 diz respeito aos órgãos da estrutura básica do 
IPSEMG, alterando, portanto, o disposto nos arts. 37, 38 e 39 da Lei 
no 9.380, de 18 de dezembro de 1986, que trata da estrutura básica 
do Instituto. A matéria deverá ser tratada em lei específica, e a 
emenda, assim, rejeitada. 

As Emendas n°s 17 e 18 são de autoria do Deputado Márcio 
Kangussu. 

A Emenda n° 17 busca assegurar aos servidores públicos 
designados o direito à aposentadoria integral, desde que tenham 
contribuído para o IPSEMG e preencham os requisitos de idade e 
tempo de contribuição. Como se sabe, a contribuição para o IPSEMG 
não diz respeito ao benefício da aposentadoria, mas, até a presente 
data, refere-se especialmente à pensão e assistência à saúde. Além 
disso, as alíneas "a" e "b" da emenda misturam critérios da 
aposentadoria integral com os da proporcional. Por isso, não pode ser 
acatada a Emenda n° 17. 

A Emenda no 18 pretende assegurar ao servidor público que tenha 
contribuído para o IPSEMG por um período mínimo de 15 anos o 
direito de continuar contribuindo com o mesmo percentual. Ocorre 
que, a partir da promulgação da nova lei, não haverá mais 
contribuição isolada para o IPSEMG. Haverá uma única contribuição 
previdenciária. Os percentuais de contribuição do servidor efetivo 
foram mantidos, correspondendo à soma das contribuições para o 
IPSEMG e para a aposentadoria. 

A Emenda n° 19, de autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
tem por objetivo alterar a ementa do projeto original para inserir, após 
a expressão "servidores públicos", a palavra "civis". É desnecessário 
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especificar que o regime próprio de previdência estadual tem como 
segurado o servidor público civil porque a Emenda à Constituição da 
República no 18, de 5 de fevereiro de 1998, desvinculou o militar da 
categoria servidor público. 

A Emenda no 20, também de autoria do Deputado Antônio Carlos 
Andrada, dá nova redação ao art. 3°, sem, contudo, introduzir 
alterações de conteúdo, o que a torna desnecessária. 

As Emendas n°s 21, 25 e 27, de autoria do Deputado Antônio Carlos 
Andrada, e as Emendas nos 22 a 24 e 26, de autoria do Deputado 
Ermano Batista, contêm dispositivos decalcados do Substitutivo no 1 e 
alteram, em seu conjunto, o projeto original. Os comentários relativos 
ao Substitutivo no 1 aplicam-se às referidas emendas, que devem ser 
rejeitadas. 

A Emenda n° 28, de autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
visa a suprimir o art. 5° do projeto, que prevê que nenhum benefício 
previdenciário poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
indicação da correspondente fonte de custeio total. Trata-se de 
comando constitucional, motivo pelo qual não somos favoráveis a sua 
supressão. 

A Emenda no 29, de autoria do Deputado José Henrique, tem como 
objetivo explicitar que os valores dos benefícios previdenciários dos 
membros e servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas acrescerão os recursos de 
que trata o art. 162 da Constituição do Estado e serão pagos pelas 
respectivas tesourarias, não integrando as despesas de pessoal. A 
norma se fundamenta no princípio constitucional de autonomia dos 
Poderes. Merece, pois, a nossa aprovação. 

Esta Comissão, após aprofundar-se no estudo da matéria, sentiu a 
necessidade de fazer alterações no projeto original e apresenta, a 
seguir, o Substitutivo no 2. A criação dos Conselhos de Administração 
e Fiscal, proposta em emenda de autoria do Deputado Antônio 
Andrade, vai permitir que todos os interessados, especialmente os 
servidores ativos, inativos e pensionistas, participem diretamente da 
gestão do regime próprio de previdência. Dessa forma, estaremos 
democratizando o processo de decisão no interior desse sistema, 
dando-lhe o máximo de transparência. 

Ainda com o objetivo de assegurar transparência à gestão dos 
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recursos destinados ao pagamento dos benefícios dos servidores 
atuais, foi prevista a criação de uma conta financeira: a Conta 
Financeira de Previdência - CONFIP. 

Nosso substitutivo altera ainda a ordem das matérias contidas no 
projeto original, sem mudar-lhe a substância. Trata-se de cuidado 
didático para permitir que a futura lei possa ser lida e compreendida 
por todos, de forma que o servidor saiba exatamente quais são os 
seus deveres e os seus direitos diante do regime próprio de 
previdência do Estado. 

Outros pequenos ajustes que fizemos concernem, em sua maioria, a 
aprimoramento da técnica legislativa e servem ao objetivo de tornar 
mais precisos os comandos contidos no projeto. 

Conclusão 

Pelo exposto, somos pela rejeição do Substitutivo no 1 e das 
Emendas n°s 1, 2, 4, 7, 11, 12 e 14 a 28, apresentadas em Plenário. 
Somos pela aprovação do Substitutivo no 2, que apresentamos, e das 
Emendas n°s 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13 e 29, apresentadas em Plenário e 
incorporadas ao Substitutivo. 

Aprovado em Plenário o Substitutivo no 2, ficam prejudicadas as 
emendas com parecer pela aprovação. 

SUBSTITUTIVO N° 2 

AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 48/2001 

Institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos 
servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

CAPÍTULO I 

Do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
Art. 1 o - Fica instituído o Regime Próprio de Previdência e 

Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, 
nos termos desta lei complementar. 

Art. 2° - O Regime Próprio de Previdência Social assegura os 
benefícios previdenciários previstos nesta lei complementar aos 
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Art. 3° - São vinculados compulsoriamente ao Regime Próprio de 
Previdência Social, na qualidade de segurados, sujeitos às 
disposições desta lei complementar: 

I - o servidor público titular de cargo efetivo da administração direta, 
autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes do Estado, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas; 

11 - o membro da magistratura e o do Ministério Público, bem como o 
Conselheiro do Tribunal de Contas; 

111 -o servidor titular de cargo efetivo em disponibilidade; 
IV - o aposentado. 
§ 1° - O servidor que exercer, concomitantemente, mais de um 

cargo remunerado sujeito ao Regime Próprio de Previdência Social 
terá uma inscrição correspondente a cada um deles. 

§ 2° - O servidor desvinculado do serviço público estadual perde a 
condição de segurado. 

Subseção 11 
Dos Dependentes 

Art. 4°- São dependentes do segurado, para os fins desta lei: 
I - o cônjuge ou companheiro e o filho não emancipado, menor de 

vinte e um anos ou inválido: 
11- os pais; 
111 -o irmão não emancipado, menor de vinte e um anos ou inválido. 
§ 1 o - Os dependentes de uma mesma classe concorrem em 

igualdade de condições. 
§ 2° - A existência de dependente de qualquer das classes 

especificadas neste artigo exclui do direito às prestações os das 
classes subseqüentes, observado o disposto nos arts. 22. 23 e 24. 

§ 3° - Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I deste 
artigo, desde que comprovada a dependência econômica e a ausência 
de bens suficientes para o próprio sustento e educação: 

I - o enteado, mediante declaração escrita do segurado; 

L___------0---------l 



11 - o menor que esteja sob tutela judicial, mediante a 
apresentação do respectivo termo. 

680 

§ 4° - Considera-se companheiro a pessoa que mantenha união 
estável com o segurado, na forma da lei civil. 

§ 5°- A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I 
do "capuf' deste artigo é presumida, e a das demais será comprovada. 

Art. 5°- A perda da qualidade de dependente ocorre: 
I - para o cônjuge: 
a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for 

assegurada a prestação de alimentos; 
b) pela anulação judicial do casamento; 
c) por sentença judicial transitada em julgado. 
li- para o companheiro: 
a) pela cessação da união estável com o segurado, enquanto não 

lhe for garantida a prestação de alimento; 
b) por sentença judicial transitada em julgado. 
111 - para o filho e o irmão, ao completarem vinte e um anos de idade 

ou pela emancipação, salvo se inválidos; 
IV - para os dependentes em geral: 
a) pela cessação da invalidez; 
b) pelo óbito; 
c) pela inscrição de dependente em classe preeminente. 

Seção li 
Dos Benefícios 

Art. 6° - São benefícios assegurados pelo Regime Próprio de 
Previdência Social: 

I - ao segurado: 
a) a aposentadoria; 
b) a licença para tratamento de saúde; 
c) a licença maternidade; 
d) a licença paternidade; 
e) o abono-família; 
li- ao dependente: 
a) a pensão por morte; 
b) o auxílio-reclusão; 
c) o auxílio funeral. 
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Parágrafo único - Serão observados, para a concessão dos 

benefícios, os limites previstos no inciso XI do art. 37 da Constituição 
da República. 

Subseção I 
Da Aposentadoria 

Art. 7° - Os proventos da aposentadoria, por ocasião de sua 
concessão, corresponderão alternativamente: 

1- à soma: 
a) do vencimento do cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 
b) dos adicionais por tempo de serviço; 
c) das gratificações de caráter permanente, incorporáveis na forma 

da lei, percebidas pelo servidor na data de sua aposentadoria, pelo 
período mínimo de três mil seiscentos e cinqüenta dias, desprezado 
qualquer tempo inferior a setecentos e trinta dias de interrupção; 

11 - ao subsídio definido pelos §§ 4° e ao do art. 39 da Constituição 
da República; 

111 - à remuneração a que faça jus o servidor titular de cargo efetivo 
em função do direito de continuidade de percepção remuneratória, nos 
termos da lei e incluídos os adicionais por tempo de serviço. 

Parágrafo único - Se o período de percepção de gratificação de que 
trata a alínea "c" do inciso I deste artigo for inferior a três mil 
seiscentos e cinqüenta dias e igual ou superior a dois mil cento e 
noventa dias, o servidor fará jus à incorporação em seu benefício, por 
ano de exercício, de um décimo do valor da gratificação legalmente 
recebida. 

Art. ao - A aposentadoria a que faz jus o servidor integrante do 
Regime Próprio de Previdência Social se dará da seguinte forma: 

I - voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de dez 
anos de efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria, cumpridos os seguintes 
requisitos: 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de contribuição, se 
homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de 
contribuição, se mulher; 

b) cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição, se 
homem, e cinqüenta anos de idade e vinte e cinco anos de 
contribuição, se mulher, para o professor que comprove tempo de 
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c) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; 

111 - por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de 
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável. 

§ 1° -.É vedada qualquer forma de contagem de tempo de 
contribuição fictício. 

§ 2°- Considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, para fins 
do disposto no inciso 111 do "caput'' deste artigo, tuberculose ativa, 
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso 
no serviço público, cardiopatia descompensada, hanseníase, 
leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia, síndrome de imunodeficiência 
adquirida - AIDS -, nefropatia grave, esclerose múltipla, doença de 
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, mal de Paget, hepatopatia 
grave e outras definidas em lei. 

§ 3° - A aposentadoria por invalidez, quando proporcional, será de 
70% (setenta por cento) da remuneração, acrescidos de 6% (seis por 
cento) por ano de serviço, até o limite de 100% (cem por cento). 

Art. 9° - O servidor poderá afastar-se da atividade a partir da data do 
requerimento da aposentadoria, nos termos da Constituição do 
Estado, observado no disposto no § 2° do art. 28. 

§ 1° - O deferimento do pedido de afastamento preliminar 
dependerá de análise prévia da unidade administrativa competente do 
órgão ou da entidade a que o servidor esteja vinculado, nos termos do 
regulamento. 

§ 2° - O servidor em afastamento preliminar cujo benefício de 
aposentadoria não for concedido retornará ao serviço para o 
cumprimento do ternpo de contribuição que, àquela data, faltava para 
a aquisição do direito, hipótese em que voltará a contribuir com 
alíquota prevista no inciso I do art. 28. 

Art. 1 O - O tempo de contribuição para outros regimes de 
previdência federal, municipal ou de outro Estado, bem como para o 
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Regime Geral da Previdência Social - RGPS -, será contado para 
efeito de aposentadoria, vedado o cômputo desse tempo para efeito 
de adicionais por tempo de serviço. 

Art. 11 - Não será contado para fins de aposentadoria no Regime 
Próprio de Previdência Social o tempo de contribuição que tiver 
servido de base para aposentadoria concedida pelo RGPS ou por 
outro regime próprio de previdência. 

Art. 12 - O tempo de contribuição, para fins de aposentadoria, será 
comprovado mediante certidão expedida pelo órgão competente, na 
forma prevista na legislação em vigor. 

Art. 13 - A aposentadoria por invalidez será precedida de licença 
para tratamento de saúde por período não excedente a vinte e quatro 
meses. 

Parágrafo único - Expirado o período de licença para tratamento de 
saúde a que se refere o "caput" deste artigo, o segurado será 
submetido à avaliação da junta médica do órgão pericial competente 
e, constatando-se não estar em condições de reassumir o cargo ou 
ser readaptado, será aposentado por invalidez. 

Art. 14 - É vedada a concessão de aposentadoria especial aos 
segurados do regime de que trata este capítulo, até que lei 
complementar disponha sobre a matéria. 

Art. 15 - Os benefícios de aposentadoria vigorarão a partir: 
I - da data do afastamento preliminar ou da publicação do ato, caso 

o servidor aguarde em exercício, se voluntária; 
11 -- do laudo conclusivo emitido pela junta médica, se por invalidez; 
111 - do dia seguinte àquele em que o segurado completar setenta 

anos de idade, se compulsória. 
Subseção 11 

Da Licença para Tratamento de Saúde 
Art. 16 - O segurado será licenciado para tratamento de saúde 

quando incapacitado temporariamente para o exercício de suas 
atividades laborais nos termos do regulamento. 

Subseção 111 
Da Licença à Gestante 

Art. 17 - À segurada gestante será concedida licença-gestação por 
cento e vinte dias, com remuneração integral, mediante a 
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apresentação de atestado médico oficial. 
Subseção IV 

Do Abono-Família 
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Art. 18- O abono-família será devido mensalmente ao segurado de 
baixa renda, na proporção do respectivo número de filhos e dos que a 
eles se equiparem, com idade igual ou inferior a catorze anos ou 
inválidos, nos termos do regulamento. 

Parágrafo único - O benefício de que trata este artigo será 
concedido ao segurado que tenha renda bruta mensal igual ou inferior 
ao montante estabelecido no art. 13 da Emenda à Constituição da 
República no 20, de 15 de dezembro de 1998, até que a lei discipline a 
matéria. 

Subseção V 
Da Pensão por Morte 

Art. 19 - A pensão por morte será igual ao valor dos proventos do 
servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o 
servidor em atividade na data do seu falecimento, observado o 
disposto no art. 7°. 

Art. 20 - Os dependentes farão jus à pensão a partir da data de 
falecimento do segurado. 

Art. 21 - Declarada judicialmente a morte presumida do segurado, 
será concedida a pensão provisória a seus dependentes, a partir da 
data da declaração. 

§ 1° - Mediante prova do desaparecimento do segurado em 
conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes 
farão jus a pensão provisória a partir da data do sinistro, 
independentemente da declaração judicial de que trata o "caput". 

§ 2° - O beneficiário da pensão de que trata este artigo obriga-se a 
firmar, anualmente, declaração relativa à permanência do caráter 
presumido da morte do servidor, até que a autoridade judiciária 
declare definitiva a sucessão. 

§ 3°- Verificado o reaparecimento do segurado, nos casos previstos 
nos parágrafos anteriores, o pagamento da pensão cessa 
imediatamente, ficando os dependentes desobrigados da reposição 
dos valores recebidos, salvo comprovada má-fé. 

Art. 22 - Por morte do segurado, adquirem direito à pensão, pela 
metade, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, e, pela outra 
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metade, em partes iguais, os filhos. 

§ 1 o - Se não houver filhos com direito à pensão, essa será deferida, 
por inteiro, ao cônjuge ou ao companheiro sobrevivente. 

§ 2° - Cessando o direito à pensão de um dos filhos, o respectivo 
benefício reverterá, em partes iguais, aos demais filhos, se houver; 
caso contrário, aplica-se o disposto no § 1 o deste artigo. 

§ 3° - Não havendo cônjuge ou companheiro com direito à pensão, 
será o benefício pago integralmente, em partes iguais, aos filhos. 

§ 4° - Reverterá em favor dos filhos o direito à pensão do cônjuge 
ou do companheiro que perder a condição de dependente, nos termos 
do art. 5°.· 

Art. 23 - Inexistindo, na data do óbito, da declaração judicial ou das 
ocorrências de que trata o art. 21, dependentes na classe a que se 
refere o inciso I do art. 4°, o benefício de pensão por morte será 
revertido, em partes iguais, para os dependentes da classe 
especificada no inciso 11 do art. 4°, adotando-se o mesmo critério para 
a classe seguinte. 

Art. 24 - Sempre que se extinguir o benefício de pensão por morte 
para um dependente, proceder-se-á a novo rateio, nos termos desta 
lei complementar, cessando o benefício com a extinção do direito do 
último dependente da mesma classe. 

Subseção VI 
Do Auxílio-Reclusão 

Art. 25 · O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do 
segurado recolhido à prisão e reconhecido como de baixa renda, 
segundo o estabelecido no art. 13 da Emenda à Constituição da 
República n° 20, de 15 de dezembro de 1998, até que a lei discipline a 
matéria. 

Seçãolll 
Da Contribuição 

Subseção I 
Da Remuneração de Contribuição 

Art. 26 - A remuneração de contribuição é o valor constituído por 
subsídios, vencimentos, adicionais, gratificações de qualquer natureza 
e outras vantagens pecuniárias de caráter permanente que o 
segurado perceba em folha de pagamento, na condição de servidor 
público. 
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§ 1 o - Não integram a remuneração de contribuição o abono-

família, a diária, a ajuda de custo e o ressarcimento das despesas de 
transporte, bem como as demais verbas de natureza indenizatória. 

§ 2° - O valor percebido pelo segurado em atividade, a título de 
remuneração de serviço extraordinário, será computado para efeito de 
remuneração de contribuição. 

§ 3° - A remuneração de contribuição do segurado inativo será 
constituída do provento total percebido que lhe for assegurado como 
benefício por força desta lei complementar. 

§ 4°- No caso de afastamento não remunerado, sem desvinculação 
do serviço público estadual, será considerada, para efeito de 
contribuição, a remuneração de contribuição atribuída ao cargo efetivo 
no mês do afastamento ou a oriunda de título declaratório, reajustada 
nas mesmas épocas e de acordo com os mesmos índices aplicados 
aos vencimentos do mesmo cargo em que se deu o afastamento. 

Art. 27 - Quando o segurado ativo ocupar mais de um cargo no 
serviço público estadual, a cada cargo corresponderá uma 
remuneração de contribuição específica. 

Subseção 11 
Das Alíquotas 

Art. 28- As alíquotas das contribuições mensais são as seguintes: 
I - 11% (onze por cento) incidentes sobre a remuneração de 

contribuição do segurado ativo; 
li - 4,8% (quatro vírgula oito por cento) incidentes sobre o provento 

do segurado inativo, observado o disposto no art. 33. 
§ 1 o- A alíquota de contribuição patronal será equivalente ao dobro 

da alíquota de contribuição prevista no inciso I e à metade da alíquota 
de contribuição prevista no inciso 11 do "capuf' deste artigo. 

§ 2°- A alíquota de contribuição prevista no inciso li aplicar-se-á ao 
servidor em afastamento preliminar à aposentadoria, nos termos da 
Constituição do Estado. 

§ 3° - As alíquotas das contribuições previstas neste artigo serão 
objeto de reavaliação atuarial anual. 

Subseção 111 
Do Cálculo e da Destinação da Contribuição 

Art. 29 - A contribuição do segurado será calculada mediante a 
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aplicação das correspondentes alíquotas definidas no art. 28 sobre 
a sua remuneração de contribuição ou sobre o seu provento. 

Parágrafo único - A contribuição a que se refere o "caput" será 
descontada mensalmente do segurado, incidindo também sobre a 
gratificação natalina, mediante o desconto em folha de pagamento. 

Art. 30 - A contribuição do Estado, por seus Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, incluindo suas autarquias e fundações, pelo 
Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, será calculada mediante 
a aplicação das alíquotas definidas no § 1° do art. 28 sobre a 
remuneração de contribuição ou provento dos segurados. 

Parágrafo único - A contribuição a que se refere o "caput" deste 
artigo incidirá sobre o pagamento mensal e sobre a gratificação 
natalina. 

Art. 31 - O segurado ativo que, para atender a interesse próprio, 
deixar de perceber vencimento temporariamente deverá recolher as 
contribuições mensais previstas nos arts. 29 e 30, durante o tempo do 
afastamento. 

Parágrafo único - O tempo a que se refere o "caput" deste artigo 
será contado para efeito de aposentadoria. 

Art. 32 - Não haverá restituição de contribuição vertida para o 
Regime Próprio de Previdência Social, exceto no caso de 
recolhimento indevido, hipótese em que a restituição se fará na forma 
do regulamento. 

Art. 33 - A contribuição do segurado a que se refere o inciso IV do 
art. 3° destina-se, exclusivamente, ao pagamento da pensão por 
morte. 

Art. 34 - O registro contábil das contribuições de cada servidor e dos 
entes estatais será individualizado, nos termos do regulamento. 

Art. 35 - Os recursos provenientes das contribuições dos segurados 
serão utilizados exclusivamente para o pagamento de benefícios 
previdenciários, ressalvada taxa de administração estabelecida em lei. 

Art. 36 - Os recursos das contribuições a que se referem os arts. 29 
e 30 serão depositados na Conta Financeira da Previdência -
CONFIP- e para o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais 
- FUNPEMG -, instituídos por esta lei complementar, observado o 
disposto nos arts. 50 e 37. 
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Art. 37 - As contribuições do segurado de que trata o art. 3° cujo 

provimento em cargo efetivo ocorreu depois de 31 de dezembro de 
2001 bem como a respectiva contribuição patronal serão recolhidas e 
repassadas gradativamente ao FUNPEMG, a partir de noventa dias 
após a publicação desta lei complementar, atingindo sua integralidade 
dentro de onze anos, conforme estabelecido no Anexo desta lei 
complementar. 

Seção IV 
Da Concessão e do Pagamento de Benefícios 

Art. 38 - O ato de concessão dos benefícios, à exceção da pensão 
por morte, caberá aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a 
suas autarquias e fundações, ao Ministério Público e ao Tribunal de 
Contas, por meio de órgão ou unidade próprios, conforme a 
vinculação do cargo efetivo do segurado, observado o disposto nesta 
lei complementar. 

§1° - Os valores destinados aos benefícios dos membros e 
servidores dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas, acrescerão os recursos de 
que trata o art. 162 da Constituição do Estado, serão pagos pelas 
respectivas tesourarias e não integrarão as despesas de pessoal. 

§ 2° - A concessão da pensão por morte caberá ao Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, 
observado o disposto nesta lei complementar. 

§ 3° - Nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido, 
sem a previsão da correspondente fonte de custeio. 

Art. 39- Compete ao Estado, por meio da CONFIP, assegurar: 
I - os benefícios de aposentadoria, licença para tratamento de 

saúde, licença à gestante e abono-família: 
a) ao segurado de que trata o art. 3° cujo provimento tenha ocorrido 

até 31 de dezembro de 2001; 
b) ao segurado de que trata o art. 3° cujo provimento tenha ocorrido 

após 31 de dezembro de 2001, quando o benefício for concedido até 
31 de dezembro de 2009; 

11 -os benefícios de pensão por morte e auxílio-reclusão: 
a) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3° cujo 

provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001; 
b) aos dependentes do segurados de que trata o art. 3° cujo 
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provimento tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001, quando 
o fato gerador do direito previsto neste inciso ocorrer até 31 de 
dezembro de 2009. 

Art. 40 -Compete ao IPSEMG assegurar, por meio do FUNPEMG, 
ao segurado a que se refere o art. 3° cujo provimento tenha ocorrido 
após 31 de dezembro de 2001 e a seus dependentes o pagamento 
dos benefícios previstos no art. 6° cujo início de vigência seja posterior 
a 31 de dezembro de 2009. 

Art. 41 - A concessão dos benefícios fica condicionada: 
I - à regularidade da contribuição do segurado, quando lhe couber o 

recolhimento das contribuições; 
11 - à quitação do débito, na forma do regulamento, em caso de 

inadimplência do segurado. 
Art. 42 - Podem ser descontados dos benefícios: 
I - contribuição devida pelo beneficiário; 
11 - valor superior ao devido, pago a título de benefício; 
111 - imposto de renda retido na fonte, observadas as disposições 

legais; 
IV - pensão alimentícia decretada por sentença judicial; 
V - outros montantes autorizados pelo servidor, observados os 

limites estabelecidos em regulamento. 
Parágrafo único - Salvo o disposto neste artigo, o benefício não 

poderá ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de 
pleno direito sua venda, alienação, cessão ou a constituição de 
qualquer ônus de que seja objeto, e defesa a outorga de poderes 
irrevogáveis para seu recebimento. 

Art. 43 - Não prescreve o direito aos benefícios previstos nesta lei 
complementar, mas prescreverão no prazo de cinco anos, contado da 
data em que forem devidos, os pagamentos mensais ou de prestação 
única não reclamados, salvo o direito dos menores, incapazes e 
ausentes, na forma da lei. 

Art. 44 - O recebimento indevido de benefício implicará devolução 
do valor irregularmente recebido, na forma do regulamento. 

Parágrafo único - Em caso de dolo, fraude ou má-fé, o valor será 
atualizado monetariamente, sem prejuízo da ação judicial cabível. 

Art. 45 - Durante o período em que estiver em gozo de benefício 
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decorrente de aposentadoria por invalidez permanente, o segurado 
estará obrigado, sempre que solicitado pelo órgão responsável pela 
perícia médica, a submeter-se a exames periódicos e tratamentos 
indicados, sob pena de suspensão do benefício. 

Art. 46 - Os beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social 
ficam obrigados a se submeter a recadastramento, nos termos do 
regulamento. 

Art. 47 - O servidor público, mesmo que em exercício em órgão ou 
entidade distintos dos de sua lotação, permanecerá vinculado ao 
regime previdenciário de origem, ficando a contribuição e o valor do 
benefício limitados à retribuição base a que faria jus no órgão ou 
entidade de origem, vedada a incorporação, em sua remuneração ou 
provento, de qualquer parcela remuneratória decorrente desse 
exercício. 

CAPÍTULO 11 
Da Gestão do Sistema 

Art. 48 - O Regime Próprio de Previdência Social será gerido pelo 
Estado e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais - IPSEMG -, observado o disposto nesta lei 
complementar e as normas gerais de contabilidade e atuária, com 
vistas a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

Seção I 
Da Conta Financeira Previdenciária - CONFIP 

Art. 49 - Fica instituída a Conta Financeira de Previdência -
CONFIP -, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, com a 
finalidade de prover os recursos necessários para garantir o 
pagamento dos benefícios concedidos na forma do art. 38. observado 
o disposto nos arts. 39 e 50 desta lei complementar. 

Art. 50 - Constituem recursos a serem depositados na CONFIP: 
I - as contribuições previdenciárias do servidor público titular de 

cargo efetivo da administração direta, autárquica e fundacional dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, do membro da magistratura e do Ministério 
Público, do Conselheiro do Tribunal de Contas e aposentados cujo 
provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, observado o 
disposto no artigo 78; 

11 - as parcelas das contribuições previdenciárias do servidor público 
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titular de cargo efetivo da administração direta, autárquica e 
fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas, do membro da 
magistratura e do Ministério Público, do Conselheiro do Tribunal de 
Contas e aposentados até 31 de dezembro de 2009 cujo provimento 
tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001, as quais não forem 
devidas ao FUNPEMG nos termos do art. 37; 

111 - a contribuição previdenciária prevista no §2° do art. 80, dos 
servidores públicos estaduais não titulares de cargo efetivo 
mencionados no "caput" do referido artigo; 

IV - as contribuições previdenciárias patronais relativas aos 
segurados de que trata o inciso I; 

V - as parcelas das contribuições previdenciárias patronais relativas 
aos segurados a que se refere o inciso 11, que não forem devidas ao 
FUNPEMG nos termos do art. 37; 

VI - as contribuições previdenciárias patronais relativas aos 
servidores de que trata o inciso 111; 

VIl - as dotações orçamentárias previstas para pagamento de 
despesas com pessoal ativo e inativo e com pensionistas da 
administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal 
de Contas, necessárias à complementação do pagamento dos 
benefícios assegurados pelo Tesouro, por meio da CONFIP. 

Parágrafo único - As contribuições a que se referem os incisos IV e 
VI do "caput" são fixadas em 4% (quatro por cento) do valor da 
remuneração de contribuição e de 2.4% (dois vírgula quatro por cento) 
do provento. 

Art. 51 - Com vistas a garantir o custeio dos benefícios concedidos 
pela CONFIP, compete à Secretaria de Estado da Fazenda: 

I - reter na fonte as quantias referentes aos valores consignados a 
título de contribuição previdenciária mencionadas nos incisos I. 11 e 111 
do art. 50, quando do repasse das disponibilidades financeiras para 
custeio das despesas de pessoal da administração direta, autárquica 
e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas; 

11 - recolher para a CONFIP as quantias referentes às respectivas 
contribuições previdenciárias patronais, quando do repasse das 
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disponibilidades financeiras para custeio das despesas de pessoal 
da administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal 
de Contas; 

111 - repassar aos Poderes do Estado, suas autarquias e fundaçÕes 
públicas, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas os recursos 
financeiros da CONFIP, previstos nos incisos I a VIl do art. 50, 
relativos aos valores necessários ao pagamento dos benefícios 
previdenciários líquidos dos respectivos membros e servidores; 

IV - repassar ao IPSEMG os recursos financeiros da CONFIP 
relativos aos valores necessários ao pagamento dos benefícios 
previdenciários líquidos a que fizerem jus os dependentes dos 
servidores, quando os fatos geradores ocorrerem até 31 de dezembro 
de 2009, ressalvado o disposto no art. 116 da Lei Complementar n° 
59, de 18 de janeiro de 2001, e no art. 147 da Lei Complementar no 
34, de 12 de setembro de 1994, com a redação dada pela Lei 
Complementar no 61, de 12 de julho de 2001. 

Art. 52 - Para atender ao disposto no art. 51 , a Secretaria de Estado 
da Fazenda adotará os procedimentos operacionais necessários, no 
Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais -
SIAFI-MG -, nos termos de regulamento próprio. 

Art. 53 - Os valores que constituem a receita prevista no art. 50 
serão demonstrados contabilmente de forma analítica. 

Seção 11 
Do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG 

Art. 54 - Fica instituído o Fundo de Previdência do Estado de Minas 
Gerais - FUNPEMG -, vinculado ao IPSEMG, com a finalidade de 
prover os recursos necessários para garantir o pagamento dos 
benefícios concedidos na forma do art. 38, observado o disposto nos 
arts. 40 e 55 a 64 desta lei complementar. 

Parágrafo único - A extinção do Fundo de que trata este artigo será 
precedida de plebiscito realizado entre a totalidade dos contribuintes 
do IPSEMG. 

Art. 55 - O FUNPEMG é integrado de bens, direitos e ativos, para 
operar, administrar e pagar benefícios previdenciários, nos termos dos 
arts. 3° e 40, observado o disposto no art. 38 e os critérios e limites 
estabelecidos nesta lei complementar. 
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Art. 56- O FUNPEMG: 
I - aplicará seus recursos, conforme estabelecido pelo Conselho 

Monetário Nacional; 
11 - avaliará os bens, direitos e ativos de qualquer natureza 

integrados ao Fundo, em conformidade com a Lei Federal no 4.320, de 
17 de março de 1964, e as alterações subseqüentes; 

111 -administrará e pagará os benefícios de sua competência; 
IV - dará pleno acesso ao segurado, individual ou coletivamente, às 

informações relativas à gestão do regime. 
§ 1°- As contas bancárias do FUNPEMG não integrarão o Sistema 

de Unidade de Tesouraria estabelecido pela Lei no 6.194, de 26 de 
novembro de 1993; 

§ 2° - É vedado ao FUNPEMG: 
I - o uso dos recursos do Fundo para a prestação de fiança, aval, 

aceite ou qualquer forma de coobrigação, bem como para 
empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, a entidade da administração indireta 
e a segurado do Regime de que trata esta lei complementar; 

11 - a aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de 
títulos do Governo Federal. 

§ 3° - Além de sua prestação de contas geral, componente das 
Contas Anuais do Poder Executivo, o FUNPEMG encaminhará, 
anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado, sessenta dias após o 
encerramento de cada exercício, relatório de avaliação atuarial do 
balanço do exercício encerrado. 

§ 4° - O Tribunal de Contas do Estado emitirá parecer em separado 
sobre o balanço e os relatórios atuariais, encaminhando-os, com suas 
conclusões, à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 57 - O FUNPEMG é constituído pelas seguintes fontes de 
receita: 

I - contribuições dos segurados, nos termos desta lei complementar; 
11 - contribuições do Estado, por seus Poderes Legislativo , 

Executivo e Judiciário, incluindo suas autarquias e fundações 
públicas, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, em 
conformidade com a tabela progressiva constante no Anexo desta lei 
complementar, nos termos do art. 37: 
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IV -créditos devidos à conta da compensação financeira prevista no 
§ 9° do art. 201 da Constituição da República; 

V - aluguéis e outros rendimentos derivados de seus bens; 
VI - produto das aplicações e dos investimentos realizados com 

seus recursos; 
Vil - produto da alienação de bens integrantes do Fundo. 
Art. 58 - Cabe à fonte responsável pelo pagamento da remuneração 

e dos proventos dos segurados de que trata o art. 3° o recolhimento 
das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 e o respectivo 
repasse ao FUNPEMG, nos termos do art. 37. 

§ 1 o - O repasse a que se refere o "caput" deste artigo será 
efetivado até o último dia do pagamento da folha dos servidores 
públicos do Estado. 

§ 2o - O Estado destinará ao IPSEMG, a título de taxa de 
administração do FUNPEMG, 2% (dois por cento) do valor das 
contribuições devidas ao Fundo até o décimo ano da publicação desta 
lei complementar. 

§ 3° - A partir do décimo primeiro ano, o IPSEMG fará jus à taxa de 
administração de 2% (dois por cento) do valor das contribuições que 
são devidas ao FUNPEMG, deduzidas do próprio Fundo. 

Art. 59 - O encarregado de ordenar ou de supervisionar o 
recolhimento das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 que 
deixar de recolhê-las ao FUNPEMG no prazo legal será pessoalmente 
responsável pelo pagamento dessas contribuições, sem prejuízo da 
sua responsabilidade administrativa, civil e penal correspondente ao 
ilícito praticado. 

Art. 60 - No caso de inexistência de recursos do FUNPEMG, o 
IPSEMG responderá solidariamente, e o Tesouro do Estado, 
subsidiariamente, pelo pagamento dos benefícios a cargo do Fundo. 

Art. 61 - Integram a estrutura administrativa superior do FUNPEMG: 
I - o Conselho de Administração; 
11 - o Conselho Fiscal. 
§ 1 o - Os membros efetivos e suplentes dos Conselhos de 

Administração e Fiscal são nomeados pelo Governador do Estado, por 
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indicação dos órgãos e das entidades cujos representantes os 
integram, observado o disposto no§ 4° do art. 62 e no§ 4° do art. 63. 

§ 2° - As decisões dos Conselhos serão tomadas por maioria 
simples, presentes dois terços de seus membros. . 

§ 3° - Os gestores e ordenadores de despesas, bem como os 
membros dos Conselho de Administração e Conselho Fiscal do 
FUNPEMG respondem solidariamente por ações ou omissões que 
causarem dano ou prejuízo ao Fundo. 

§ 4° - A participação nos Conselhos será remunerada, obedecendo a 
legislação existente e dispositivo do regulamento a ser adotado. 

Art. 62 - O Conselho de Administração é o órgão de gerenciamento, 
normatização e deliberação superior do FUNPEMG. 

§ 1 o - O Conselho de Administração é integrado por doze 
conselheiros efetivos e doze suplentes, escolhidos dentre pessoas 
com nível superior de escolaridade, de reputação ilibada e com 
comprovada capacidade e experiência em previdência, administração, 
economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito. 

§ 2° - Compõem o Conselho de Administração: 
I- o Presidente do IPSEMG, que o presidirá; 
11 - um representante da Secretaria de Estado de Recursos 

Humanos e Administração; 
111 -um representante da Assembléia Legislativa; 
IV-- um representante do Poder Judiciário; 
V - um representante do Ministério Público; 
VI - um representante do Tribunal de Contas; 
VIl - um representante do servidor ativo do Poder Executivo; 
VIII - um representante do servidor inativo do Poder Executivo; 
IX - um representante do servidor do Poder Legislativo; 
X - um representante do servidor do Poder Judiciário; 
XI - um representante do servidor do Ministério Público; 
XII - um representante do servidor do Tribunal de Contas. 
§ 3° - Os membros do Conselho de Administração são nomeados 

para mandato de quatro anos, permitida uma recondução. 
§ 4° - Os membros a que se referem os incisos VIl a IX do § 2° 

deste artigo são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de 
lista tríplice elaborada pelas entidades representativas dos servidores 
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públicos estaduais. 

§ 5° - O Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente, em 
reuniões ordinárias e, extraordinariamente, quando convocado por seu 
Presidente ou a requerimento de um terço de seus membros. 

Art. 63 - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle 
interno do FUNPEMG, cabendo-lhe examinar as contas do Fundo e 
emitir parecer sobre a proposta orçamentária, a administração dos 
recursos financeiros e as contas dos administradores. 

§ 1 o - O Conselho Fiscal é integrado por dez conselheiros efetivos e 
dez suplentes, escolhidos dentre pessoas com nível superior de 
escolaridade, de reputação ilibada e com comprovada capacidade e 
experiência em previdência, administração, economia, finanças, 
contabilidade, atuária ou direito. 

§ 2° - Compõem o Conselho Fiscal: 
I - o Secretário de Estado da Fazenda, que o presidirá; 
11 - um representante da Secretaria de Estado de Recursos 

Humanos e Administração; 
111 - um representante da Assembléia Legislativa; 
IV - um representante do Poder Judiciário; 
V- um representante do Ministério Público; 
VI - um representante do servidor ativo do Poder Executivo; 
VIl - um representante do servidor inativo do Poder Executivo; 
VIII - um representante do servidor do Poder Legislativo; 
IX - um representante do servidor do Poder Judiciário; 
X - um representante do servidor do Ministério Público. 
§ 3° - Os membros do Conselho Fiscal são nomeados para mandato 

de dois anos, permitida uma recondução. 
§ 4° - Os membros a que se referem os incisos VI a VIII do § 2° 

deste artigo são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de 
lista tríplice elaborada pelas entidades representativas dos servidores 
públicos estaduais. 

§ 5° - O Conselho Fiscal reunir-se-á, trimestralmente, em reuniões 
ordinárias ou, extraordinariamente, mediante convocação do Conselho 
de Administração. 

§ 6° - O Presidente do Conselho Fiscal terá, além do próprio voto, o 
de qualidade. 
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Art. 64 - É vedada a participação, como membro efetivo ou como 

suplente, em mais de um dos conselhos a que se refere esta lei 
complementar, antes de transcorridos dois anos do término do 
mandato anterior. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo 
os membros natos. 

CAPÍTULO 111 
Dos Cálculos Atuariais 

Art. 65 - O plano de benefícios dos servidores públicos será 
avaliado atuarialmente por profissionais habilitados. 

Parágrafo único - Na avaliação de que trata este artigo, serão 
observadas as condições fixadas na legislação em vigor, no que se 
refere a: 

I - métodos atuariais de custeio; 
11 - regimes financeiros; 
111 -tábuas biométricas; 
IV -taxas de juros; 
V - outras bases e parâmetros técnico-atuariais. 

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 66 - O Regime Próprio de Previdência do Estado observará, no 
que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de 
Previdência Social. 

Art. 67 - É vedada a utilização de recursos do Regime Próprio de 
Previdência Social para fins de assistência médica e financeira de 
qualquer espécie. 

Parágrafo único - Os recursos provenientes de contribuições para o 
Regime Próprio de Previdência Social serão contabilizados 
separadamente dos recursos garantidores de benefícios de natureza 
diversa, vedada a transferência de recursos entre as respectivas 
contas. 

Art. 68 - Ao segurado ou dependente que estiver em gozo de 
benefício de caráter continuado, será devida a gratificação natalina, a 
ser paga até o mês de dezembro de cada ano, de valor igual a tantos 
doze avos quantos forem os meses de vigência do benefício no ano, 
calculado sobre o valor do benefício de dezembro. 
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Art. 69 - Ao servidor que ingressar no serviço público estadual 

após a publicação desta lei complementar não se aplica o disposto 
nos arts. 204 e 286 da Lei no 869, de 5 de julho de 1952. 

Art. 70 - Caso o servidor se aposente no Regime Próprio de 
Previdência Social de que trata esta lei complementar e tenha 
computado tempo de contribuição para outro regime de previdência, 
haverá compensação financeira entre esses, segundo os critérios 
definidos em lei. 

Art. 71 - À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança 
de até um ano de idade, serão concedidos noventa dias de licença 
remunerada. 

Parágrafo único - No caso de adoção ou guarda judicial de criança 
com mais de um ano de idade, o prazo de que trata esta lei será de 
trinta dias. 

Art. 72 - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes do exercício 
de cargos acumuláveis na forma do inciso XVI do art. 37 da 
Constituição da República, é vedada a percepção de mais de uma 
aposentadoria à conta do Regime Próprio de Previdência Social de 
que trata esta lei complementar. 

Art. 73 - A alíquota de contribuição do segurado inativo que retornar 
ao serviço público estadual provido em cargo em comissão ou em 
cargo acumulável será a definida no inciso I do art. 28. 

§ 1 o - O servidor a que se refere este artigo, à exceção dos que 
ocuparem cargos acumuláveis, não fará jus a nova aposentadoria por 
conta do Regime Próprio de Previdência Social. 

§ 2° - O servidor que tenha sido aposentado pelo sistema de 
proporcionalidade até a data desta lei, ao adquirir novo tempo de 
serviço e contribuição, pode, com o mesmo, completar o tempo 
faltante relativo à proporcionalidade da aposentadoria, para fazer jus 
aos proventos integrais. 

Art. 74 - É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de 
aposentadoria ao servidor público e de pensão a seus dependentes, 
desde que cumpridos, até a data da publicação da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, os 
requisitos para a obtenção desses benefícios, com base nos critérios 
da legislação então vigente. 

§ 1 o - O servidor de que trata este artigo que tenha cumprido as 
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exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer 
em atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária até 
cumprir as exigências para aposentadoria previstas no inciso I do art. 
8° desta lei complementar. 

§ 2° - Os proventos da aposentadoria a ser concedida ao servidor 
público a que se refere o "caput" deste artigo, integral ou proporcional 
ao tempo de serviço já exercido até a data de publicação da Emenda 
à Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, bem 
como as pensões de seus dependentes serão calculados de acordo 
com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as 
prescrições estabelecidas para a concessão desses benefícios na 
referida emenda ou nas condições da legislação vigente. 

§ 3° - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados, nas 
disposições constitucionais vigentes à data de publicação da Emenda 
à Constituição da República n° 20, de 15 de dezembro de 1998, aos 
servidores inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-
combatentes, assim como àqueles que tenham cumprido, até aquela 
data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto 
no inciso XI do art. 37 da Constituição da República. 

Art. 75 - Observado o disposto no art. 77 desta lei complementar, é 
assegurado o direito à aposentadoria voluntária àquele que tenha 
ingressado regularmente em cargo efetivo na administração pública, 
direta, autárquica ou fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, até a data de 
publicação da Emenda à Constituição da República no 20, de 15 de 
dezembro de 1998, desde que, cumulativamente, o servidor: 

I - tenha completado cinqüenta e três anos de idade, se homem, e 
quarenta e oito anos de idade, se mulher; 

11 - possua cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará 
a aposentadoria; 

111- conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; 
b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por 

cento) do tempo que, na data da publicação da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, faltava 
para atingir o limite de tempo estabelecido na alínea "a". 

Art. 76 - Observado o disposto nos incisos I e 11 do art. 75, o 
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servidor pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, desde que conte tempo de contribuição igual, no 
mínimo, à soma de: 
I- 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher; 
11 - um período adicional de contribuição equivalente a 40% 

(quarenta por cento) do tempo que, na data da publicação da Emenda 
à Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 199a, 
faltava para atingir o limite de tempo estabelecido no inciso I. 

§ 1 o - Os proventos da aposentadoria proporcional serão 
equivalentes a 70% (setenta por cento) do valor máximo que o 
servidor poderia vir a obter de acordo com o "caput" deste artigo, 
acrescido de 5% (cinco por cento) por ano de contribuição que supere 
a soma a que se refere o inciso 11 deste artigo, até o limite de 100% 
(cem por cento). 

§ 2° - Aplica-se ao magistrado, ao membro do Ministério Público e 
ao conselheiro do Tribunal de Contas o disposto neste artigo, no que 
couber. 

§ 3°- Na aplicação do disposto no§ 2°, o magistrado, o membro do 
Ministério Público ou o conselheiro do Tribunal de Contas, se homem, 
terá o tempo de serviço exercido até a publicação da Emenda à 
Constituição da República n° 20, de 15 de dezembro de 199a, contado 
com o acréscimo de 17% (dezessete por cento). 

§ 4° - O professor que, até a data da publicação da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 199a, tenha 
ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte 
por aposentar-se na forma do disposto no "caput" do art. ao daquela 
emenda terá o tempo de serviço exercido até a data da publicação da 
emenda contado com o acréscimo de 17% (dezessete por cento), se 
homem, e de 20% (vinte por cento), se mulher, desde que se 
aposente, exclusivamente, com o tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério. 

§ 5° - O servidor que, após cumprir as ex1gencias para 
aposentadoria estabelecidas no art. 75, permanecer em atividade fará 
jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as 
exigências para a aposentadoria voluntária e integral, contidas na 
alínea "a" do inciso I do art. ao desta lei complementar. 

Art. 77 - Observado o disposto no § 1 O do art. 40 da Constituição da 
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República, o tempo de serviço considerado para efeito de 
aposentadoria nos termos da legislação vigente e cumprido até a data 
da publicação desta lei complementar será contado como tempo de 
contribuição. 

Art. 78 - Ficam mantidos todos os direitos e garantias assegurados, 
na legislação vigente na data de publicação desta lei complementar, 
ao servidor público titular de cargo efetivo, ao inativo e ao pensionista 
cuja vinculação ao serviço público estadual se tenha dado até 31 de 
dezembro de 2001, observado o disposto na Emenda à Constituição 
da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, aplicando-se-lhe em 
qualquer caso o disposto nos arts. 9° e 31 desta lei complementar. 

§ 1 o - Ficam mantidas as alíquotas de contribuição do segurado a 
que se refere este artigo, da seguinte forma: 
I- 8,3% (oito virgula três por cento) para o custeio da previdência; 
11 - 3,2 % (três vírgula dois por cento) da remuneração de 

contribuição ou dos proventos, até o limite de vinte vezes o valor do 
vencimento mínimo estadual, para o custeio da assistência à saúde. 

§ 2° - O disposto no § 2° do art. 86 não se aplica ao servidor, ao 
inativo e ao pensionista de que trata o "caput". 

Art. 79 - Até que se complete o prazo de noventa dias da publicação 
desta lei complementar, aplicam-se aos segurados relacionados no 
art. 3° cujo provimento tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001 
as alíquotas estabelecidas nos incisos I e 11 do parágrafo único do art. 
78. 

Parágrafo único - No período de que trata o "caput" deste artigo, as 
contribuições nele previstas serão integralmente vertidas à CONFIP. 

Art. 80 - O Estado, por meio de seus Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, suas autarquias e fundações, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, assegurará aposentadoria a seus servidores não 
titulares de cargo efetivo, bem como os demais benefícios 
previdenciários, exceto pensão aos seus dependentes, observadas as 
regras do RGPS, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da 
Constituição da República e, no que couber, as normas previstas 
nesta lei complementar. 

§ 1 o - Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de 
cargo efetivo: 

I - o detentor exclusivamente de cargo de provimento em comissão, 
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declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

11 - o servidor a que se refere o art. 4° da Lei no 10.254, de 20 de 
julho de 1990, não alcançado pelo disposto na Emenda à Constituição 
do Estado no 49, de 13 de junho de 2001; 

111 - o servidor designado para o exercício da função pública, nos 
termos do art. 1 O da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990; 

IV -o agente político. 
§ 2° - O servidor a que se refere o "caput" deste artigo, na hipótese 

de lhe ser assegurada aposentadoria por intermédio da CONFIP, 
contribuirá para o custeio de sua previdência com uma alíquota de 
11% (onze por cento), incidente sobre sua remuneração de 
contribuição, respeitado o limite fixado pelo RGPS e observado, no 
que couber, o disposto no art. 26. 

§ 3° - A alíquota de contribuição do Estado para aposentadoria e 
demais benefícios previdenciários, observadas as regras do RGPS, do 
servidor de que trata o "caput" será de 22% (vinte e dois por cento) 
incidentes sobre a remuneração de contribuição. 

Art. 81 - Sessenta por cento da dívida do Tesouro do Estado para 
com o IPSEMG, decorrente do atraso ocorrido no recolhimento das 
contribuições previdenciárias e das consignações facultativas, serão 
compensados mensalmente, no valor equivalente à diferença entre a 
receita das contribuições estabelecidas até a data de publicação desta 
lei complementar, destinadas ao custeio dos benefícios a que se 
refere o inciso 11 do art. 6°, cobradas dos segurados que ingressaram 
no Estado até 31 de dezembro de 2001, e o pagamento dos 
benefícios previstos nesse inciso, para esses mesmos segurados. 

Parágrafo único- Os 40% (quarenta por cento) restantes da dívida a 
que se refere o "caput" deste artigo serão pagos em até trezentos e 
sessenta vezes, na forma do regulamento. 

Art. 82- Com vistas à compensação da dívida do Estado para com 
o IPSEMG, nos termos do art. 82, o Tesouro, por intermédio da 
CONFIP, assumirá a responsabilidade pelo custo dos benefícios de 
pensão por morte e auxílio-reclusão, até a sua extinção, concedidos 
aos dependentes dos segurados de que trata o art. 3° cujo provimento 
tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001. 

§ 1° - O Tesouro, por intermédio da CONFIP, repassará 
mensalmente ao IPSEMG o custo dos benefícios de que trata o 
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"caput", ressalvado o disposto no art. 116 da Lei Complementar n° 
59, de 18 de janeiro de 2001, e no art. 147 da Lei Complementar no 
34, de 12 de setembro de 1994, com a redação dada pela Lei 
Complementar no 61, de 12 de julho de 2001. 

§ 2° - O Tesouro do Estado repassará ao IPSEMG 2% (dois por 
cento) da folha de pagamento dos segurados ativos cujo provimento 
tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, a título de taxa de 
administração referente ao pagamento dos benefícios de que trata o 
"capuf', a ser efetuado pela autarquia. 

Art. 83 - Com vistas à compensação da dívida do Estado para com 
o IPSEMG, nos termos do art. 81, o Tesouro, por intermédio da 
CONFIP, assumirá a responsabilidade pelo custo dos benefícios de 
pensão por morte e auxílio-reclusão, até a sua extinção, concedidos 
aos dependentes dos servidores públicos estaduais não titulares de 
cargo efetivo referidos no art. 80. 

§1° - O Tesouro, por intermédio da CONFIP, repassará, 
mensalmente, ao IPSEMG o custo dos benefícios de que trata o 
"caput". 

§2° - O Tesouro do Estado, repassará ao IPSEMG 2 % (dois por 
cento) da folha de pagamento dos servidores ativos não titulares de 
cargo efetivo referidos no art. 80, a título de taxa de administração 
referente ao pagamento dos benefícios de que trata o "caput" , a ser 
efetuado pela autarquia. 

Art. 84 - Compete ao Estado, por intermédio da CONFIP, o 
pagamento dos demais benefícios previdenciários previstos na 
legislação própria do RGPS aos servidores não titulares de cargo 
efetivo referidos no art. 80. 

Art. 85 - É de responsabilidade do Tesouro do Estado o pagamento 
dos precatórios judiciais relativos a benefícios concedidos até a data 
de vigência da Lei no 13.455, de 12 de janeiro de 2000, para os quais 
não existia contribuição de custeio devida ao IPSEMG. 

Art. 86 - O IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar, 
odontológica, social, farmacêutica e complementar aos segurados 
referidos no art. 3° e servidores não titulares de cargo efetivo definidos 
no art. 80, extensiva aos seus dependentes. 

§ 1 o - O benefício a que se refere o "caput" deste artigo será 
custeado por meio do pagamento de contribuição, cuja alíquota será 
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de 3,2% (três vírgula dois por cento), descontada da remuneração 
de contribuição ou dos proventos, até o limite de 20 (vinte) vezes o 
valor do vencimento mínimo estadual. 

§ 2° - A contribuição referida no § 1 o será de 1 ,6% (um vírgula S!3iS 
por cento) da remuneração de contribuição ou dos proventos, no valor 
que exceder o limite de vinte vezes o valor do vencimento mínimo 
estadual. 

§ 3°- O Tesouro do Estado contribuirá com valor correspondente a 
50% (cinqüenta por cento) daquele referido no§ 1 o deste artigo. 

§ 4°- A contribuição será descontada compulsoriamente e recolhida 
diretamente ao IPSEMG até o último dia previsto para o pagamento 
da folha dos servidores públicos do Estado. 

§ 5° - Os que perderem a condição de dependente do segurado, 
bem como os pais deste, poderão continuar com o direito à 
assistência referida no "caput", mediante o pagamento, por ex-
dependente, da contribuição de 2,8% (dois vírgula oito por cento) da 
remuneração de contribuição do servidor ativo, ou dos proventos do 
inativo ou da pensão que recebiam, observada a carência de seis 
meses para atendimento ambulatorial, odontológico e de exames de 
laboratório, e de doze meses para parto ou internação hospitalar. 

§ 6° - A assistência a que se refere o "caput" será prestada pelo 
IPSEMG exclusivamente aos contribuintes e seus dependentes, 
mediante a comprovação do desconto no contracheque do último mês 
recebido ou do pagamento da contribuição diretamente ao IPSEMG 
até o último dia útil do respectivo mês, nos termos do regulamento. 

§ 7° - O disposto neste artigo, à exceção do § 3°, aplica-se às 
pensões concedidas após a publicação desta lei complementar. 

§ 8° - Fica o IPSEMG autorizado a celebrar convênio de assistência 
à saúde com municípios e entidades públicas estaduais e municipais, 
observadas as condições e o pagamento da contribuição previstos 
neste artigo, nos termos do regulamento. 

Art. 87 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial 
no valor de R$ 297.500.000,00 (duzentos e noventa e sete milhões e 
quinhentos mil reais), destinado ao cumprimento do disposto nesta lei 
complementar. 

Art. 88 - O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no 
prazo de sessenta dias contados de sua publicação. 

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



Art. 89 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

705 

Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as 
relativas à renegociação da dívida do Estado para com o IPSEMG 
previstas na Lei no 12.992, de 30 de julho de 1998, e as alterações 
decorrentes da Lei no 13.342, de 28 de outubro de 1999. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 37 da Lei Complementar no , de de de 2001) 
• - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 20.03.2002. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Antônio 

Andrade - Rogério Correia - Arlen Santiago - Sargento Rodrigues. 
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ATA DA 334" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/3/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Dalmo 

Ribeiro Silva 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartão - 2• 
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta 
de Emenda à Constituição no 86/2002 - Projetos de Lei n°s 2.028 a 
2.040/2002 - Requerimentos n°s 3.207 a 3.215/2002 - Requerimentos 
dos Deputados Fábio Avelar (2) e João Batista de Oliveira -
Proposições não recebidas: Projeto de lei do Deputado Arlen Santiago 
e requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Turismo, de Saúde, de Educação e 
de Direitos Humanos e dos Deputados lvair Nogueira (2),Wanderley 
Ávila, Sávio Souza Cruz, Dimas Rodrigues, Durval Ângelo e Agostinho 
Silveira - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Elaine 
Matozinhos e dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, Paulo Piau, 
Dimas Rodrigues, Sargento Rodrigues e Carlos Pimenta - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da 
Presidência Leitura de Comunicações Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados João Batista de 
Oliveira e Fábio Avelar (2); deferimento - Votação de Requerimentos: 
Requerimentos n°S 3.028 e 3.030/2001 e 3.070/2002; aprovação - 2a 
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 
de Lei n° 15.004; encerramento da discussão - Inexistência de quórum 
para votação- Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição 
de Lei no 15.006; encerramento da discussão - Suspensão e 
reabertura da reunião - Chamada para recomposição do número 
regimental; existência de quórum para votação - Votação, em turno 
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 15.004; chamada para 
votação secreta; rejeição - Votação, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei n° 15.006; chamada para votação secreta; rejeição 
- Prosseguimento da votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
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521/99; renovação da votação, salvo emendas e subemendas; 
aprovação; votação da Emenda no 1 e das subemendas, que 
receberam o no 1, às Emendas n°S 2 e 3; aprovação; prejudicialidade 
da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e da Emenda no 2; votação da 
Emenda n° 3; rejeição - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei' n° 
129/99; aprovação - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
591 /99; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Votação, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 690/99; aprovação - Votação, em 1 o turno, 
do Projeto de Lei no 790/2000; aprovação na forma do Substitutivo no 
1 - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 837/2000; aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1 - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
1.470/2001; aprovação na forma do Substitutivo no 1 -Votação, em 1° 
turno, do Projeto de Lei no 1.611/2001; aprovação - Votação, em 1° 
turno, do Projeto de Lei no 1.688/2001; aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1; declaração de voto - 3• Parte: 
Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

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

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

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

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

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

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

-O Deputado Dimas Rodrigues, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

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

Coordenação Geral, encaminhando relatório contendo detalhamento 
dos programas sociais constantes no Plano Plurianual de Ação 
Governamental, que serão executados no decorrer de 2002. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança 
Pública, prestando informações relativas ao Requerimento no 
2.496/2001, da Deputada Elaine Matozinhos. 

Do Sr. João Cândido Brilhante Neto, Chefe do Gabinete do Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações 
relativas a pedido da CPI do Preço do Leite encaminhado pelo Ofício 
no 204/2002/SGM. (-À CPI do Preço do Leite.) 

Do Sr. Antônio Anibelli, Deputado à Assembléia do Paraná, 
encaminhando cópia de voto de congratulações com a família do ex-
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o qual foi aprovado por 
essa Casa Legislativa em 13/3/2002. 

Do Sr. Antônio Carlos Resende, Prefeito Municipal de São Joaquim 
de Bicas, encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado 
lrani Barbosa contido no Ofício 2.930/2000/SGM, cópias dos 
documentos relativos aos procedimentos de aprovação do reajuste 
tarifário do transporte público da RMBH concedido em dezembro de 
2001. 

Do Sr. Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara 
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Municipal de Pedro Leopoldo, encaminhando cop1a do informe 
financeiro de fevereiro de 2002. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. José Maria Gonçalves dos Santos, Presidente da Câmara 
Municipal de ltabirito, solicitando a transformação do Ribeirão do Eixo 
em distrito de ltabirito. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo, comunicando a liberação 
de recursos, por parte do Ministério da Agricultura, referentes a 
convênio firmado com a Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba. 
(-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. James Lewis Gorman Júnior, Secretário da Comissão de 
Desenvolvimento Urbano e Interior, da Câmara dos Deputados, 
encaminhando cópias da "Carta de Brasília" e do "Relatório da 
Subcomissão Especial para Tratar do Tema da Violência Urbana e 
Segurança Pública". (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do 
Fundo Nacional de Assistência Social, do Ministério da Previdência 
Social, informando a transferência de recursos para os Fundos 
Municipais de Assistência Social. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Joaquim Elégio de Carvalho, Subdelegado do Trabalho em 
Contagem, do Ministério do Trabalho, prestando informações relativas 
ao acervo de inspeção daquele órgão. (- À CPI da Mineração Morro 
Velho.) 

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária-Executiva do 
FNDE, informando a liberação de recursos financeiros destinados à 
execução de programas do referido Fundo. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, em atenção ao Requerimento 
no 2.877/2001, do Deputado Rogério Correia, encaminhando 
informações sobre evento realizado na casa de espetáculos Canecão 
Mineiro. 

Do Sr. Sérgio Francisco de Freitas, Corregedor-Geral de Polícia, 
solicitando cópia de declaração prestada por Edilberto José da Silva, a 
qual foi encaminhada à CPI do Narcotráfico. 

Da Sra. Maria Clea Borges, Presidente da Associação dos 
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Bibliotecários de Minas Gerais, agradecendo a cessão do 
laboratório de informática da Escola do Legislativo para curso 
ministrado aos associados da referida entidade. 

Do Soldado PM Adão Roberto Costa, solicitando que lhe seja 
concedida reforma integral na PMMG. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. José Lopes Filho, Presidente do Lar Infantil Santa Luíza de 
Marilac, solicitando lhe seja informado se foi aprovada a Emenda no 
910-5, apresentada pelo Deputado Alberto Bejani ao projeto de lei do 
orçamento do Estado para 2000, uma vez que essa entidade ainda 
não recebeu os recursos que a referida emenda pretendia lhe 
destinar. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra .. Julice Murta de Lucena, solicitando seja encontrada solução 
para que os profissionais da educação que contam tempo de serviço 
como professores designados suficiente para se aposentarem possam 
fazê-lo. (-À Comissão Especial dos Servidores Designados.) 

Do Sr. Antônio José da Silva, denunciando policiais militares de São 
João Nepomuceno que estariam prestando serviços de segurança 
para particular, em detrimento do atendimento à população. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Geraldo Melo, Senador, agradecendo pelo recebimento de 

cópia do Requerimento no 3.016/2001, do Deputado Sebastião Costa. 
Do Sr. José Agripino, Senador, encaminhando informações 

solicitadas por intermédio do Ofício no 173/2002/SGM. 
CARTÃO 

Do Sr. Juscelino Brasiliano Roque, Presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Diamantina - ACID -, agradecendo o 
comparecimento de representante deste Legislativo no evento de 
lançamento de portal Descubraminas. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 86/2002 
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Dá nova redação ao art. 56 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 56 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 56 - O Deputado é inviolável, civil e penalmente, por quaisquer 

de suas opiniões, palavras e votos. 
§ 1°- O Deputado, desde a expedição do diploma, será submetido a 

julgamento perante o Tribunal de Justiça. 
§ 2° - O Deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser 

preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. 
§ 3° - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os autos serão 

remetidos no prazo de 24 horas à Assembléia Legislativa, para que, 
pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. 

§ 4° - Recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido 
após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembléia 
Legislativa, que, por iniciativa de partido político nela representado e 
pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, 
sustar o andamento da ação. 

§ 5° - O pedido de sustação será apreciado pela Assembléia 
Legislativa no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu 
recebimento pela Mesa. 

§ 6° - A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto 
durar o mandato. 

§ 7" - O Deputado não será obrigado a testemunhar sobre 
informação recebida ou prestada em razão do exercício do mandato 
nem sobre as pessoas que lhe tenham confiado ou dele recebido 
informação. 

§ 8° - Aplicam-se ao Deputado as regras da Constituição da 
República não inscritas nesta Constituição sobre sistema eleitoral, 
inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, 
impedimento e incorporação às Forças Armadas.". 

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

Sala das Reuniões, de de 2002. 
Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta - Kemil Kumaira - Dalmo Ribeiro 

Silva - Dinis Pinheiro - Amilcar Martins - Sebastião Navarro Vieira -
Bilac Pinto - Bené Guedes - Elbe Brandão - Wanderley Ávila - Chico 
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Rafael - Sargento Rodrigues - Adelino de Carvalho - Álvaro Antônio 
- Márcio Kangussu - João Leite - Luiz Menezes - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Agostinho Silveira - Fábio Avelar - Sebastião Costa -
Cristiano Canêdo - João Pinto Ribeiro - Paulo Piau - Antônio Carlos 
Andrada - Cabo Morais - Aílton Vilela. 

Justificação: A proposição em tela tem por escopo promover a 
adequação da Constituição do Estado às novas disposições 
estabelecidas na Carta Magna em virtude da promulgação da Emenda 
à Constituição no 35. 

Trata-se de matéria amplamente discutida nos Plenários das Casas 
Legislativas, sobremaneira no âmbito federal, o que resultou no 
consenso político que culminou com a promulgação da emenda 
referida. 

As novas disposições constitucionais dão maior ênfase à imunidade 
material do parlamentar, reafirmando, agora expressamente, a 
subtração da responsabilidade civil e penal do Deputado por suas 
opiniões, palavras e votos. 

A novidade de maior relevo introduzida pela emenda refere-se à 
queda da imunidade formal, instituto definido pelo constitucionalista 
Alexandre de Morais, em sua obra "Direito Constitucional", como o 
que "garante ao parlamentar a impossibilidade de ser ou permanecer 
preso ou ser processado sem autorização de sua Casa Legislativa 
respectiva". Assim, à luz do novo comando constitucional, o Tribunal 
de Justiça, independentemente de licença da Casa Legislativa, 
receberá a denúncia contra parlamentar, por crime ocorrido após a 
diplomação. 

Ainda que o andamento da ação penal assim deflagrada possa ser 
sustado por iniciativa de partido político com representação na 
respectiva Casa Legislativa e pelo voto da maioria de seus membros, 
enquanto não for prolatada a decisão final da ação, andou bem o 
constituinte federal ao extinguir a imunidade formal em relação ao 
processo. 

A opinião pública clamava por essa medida, em face das inúmeras 
denúncias que vinham sendo oferecidas contra os parlamentares, os 
quais, até a promulgação da Emenda à Constituição no 35, acabavam 
por ficar impunes à ação da justiça, uma vez que o Poder Legislativo 
respectivo não concedia a prévia licença constitucionalmente exigida 
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para processá-los. 

Diante desses argumentos, cabe a esta Assembléia Legislativa 
promover a adequação do seu texto às novas determinações 
emanadas da Constituição da República, o que fazemos nesta 
oportunidade, com a formulação desta proposta de emenda à 
Constituição mineira. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.028/2002 
Garante o cumprimento do art. 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

e do art. 1 O, inciso 11, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional quanto ao transporte de alunos da rede pública de ensino 
comprovadamente carentes e moradores nas áreas rurais 
Transporte Escolar Solidário. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado de Minas Gerais, 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. 

Parágrafo único - O transporte escolar gratuito só será concedido 
aos alunos comprovadamente carentes das áreas rurais. 

Art. 2° - O Estado procurará atender a todas as solicitações 
apresentadas pelos municípios, após a análise das suas reais 
necessidades, cumpridos os critérios dispostos nesta lei e 
comprovada a aplicação pelo município do mínimo de 25% (vinte e 
cinco por cento) para a educação, previsto no art. 212 da Constituição 
Federal. 

Art. 3° - O município se comprometerá a arcar com as despesas 
referentes ao transporte de alunos da rede municipal. 

Art. 4° - Os municípios que transportarem alunos da rede estadual 
do ensino fundamental e médio deverão ser ressarcidos em suas 
despesas com este serviço, garantindo, desta forma, o cumprimento 
do art. 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 5° - Os distritos que não contarem com escolas da rede pública, 
de ensino fundamental e médio, em sua circunscrição terão prioridade 
na concessão dos recursos estaduais destinados a prover o transporte 
escolar. 
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Art. 6° - Os municípios deverão realizar solicitação, acompanhada 

de informações sobre o número de alunos carentes residentes em 
suas áreas rurais, bem como os distritos de que trata o artigo anterior; 
estas informações serão prestadas a cada quadrimestre à Secretaria 
de Estado da Educação, de tal maneira que esta possa dimensionar 
as necessidades orçamentárias para o atendimento da despesa, 
visando ao exercício subseqüente. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias após a sua publicação. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A Lei no 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), no seu art. 1 O, inciso 11, define a 
responsabilidade de cada ente da Federação quanto às diferentes 
modalidades de ensino; a manutenção do ensino fundamental é 
compartilhada entre Estados e municípios, e a do ensino médio é 
responsabilidade exclusiva do Estado. 

O transporte escolar em Minas Gerais tem ficado a cargo das 
prefeituras municipais, mesmo dos alunos matriculados nas escolas 
da rede estadual. Os custos do transporte escolar rural têm sido 
maiores para os municípios mais carentes, que possuem percentual 
maior de habitantes no campo, e por municípios de maior extensão 
territorial. 

As despesas com essas atividades impossibilitam os municípios 
mais carentes de investir em outros programas de aporte educacional 
e de valorização dos profissionais do magistério, com reflexos 
negativos na qualidade da educação oferecida pelo poder público. Por 
outro lado, tendo em vista os parcos recursos dos municípios, os 
veículos quase sempre não estão em condições de garantir a 
segurança dos alunos. Além disto, o art. 62 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal cria um embaraço para a Prefeitura garantir o 
transporte de alunos inscritos na rede estadual. Em outras unidades 
da Federação, o assunto está a merecer a busca de soluções, como 
no Rio Grande do Sul, onde já existe uma lei que regula a cooperação 
financeira entre o Estado e os municípios, no Programa de Transporte 
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Escolar Rural. 

Por esses motivos, propomos a implementação de um programa de 
apoio ao transporte escolar realizado pelos municípios, de forma a 
garantir a segurança dos alunos e a cumprir a legislação específica, 
recompensando, mesmo que parcialmente, o esforço dos municípios 
no oferecimento do transporte escolar. A implementação deste 
programa deverá ser coordenada pela Secretaria de Estado da 
Educação, a qual estabelecerá os termos dos convênios de 
remuneração do transporte escolar. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.029/2002 
Altera a Lei no 13.771, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe 

sobre a administração, a proteção e a conservação das águas 
subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 22 da Lei no 13.771. de 11 de dezembro de 2000, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 22 - Ao IGAM compete fiscalizar o cumprimento das 

disposições previstas nesta lei, seu regulamento e normas 
decorrentes.". 

Art. 2° - O art. 25, "caput", da Lei n° 13.771, de 11 de dezembro de 
2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 25 - As infrações previstas no art. 24 desta lei classificam-se 
em leves, graves e gravíssimas, na forma a ser estabelecida no 
regulamento.". 

Art. 3° - Ficam revogados os incisos I a 111 do art. 25 da Lei no 
13.771, de 11 de dezembro de 2000. 

Art. 4° - A Lei no 13.771, de 11 de dezembro de 2000, passa a 
vigorar acrescida do seguinte artigo 34-A: 

"Art. 34-A- O Poder Executivo regulamentará esta lei.". 
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2002. 
Fábio Avelar 
Justificação: A Lei n° 13.771, oriunda de projeto de minha autoria, 
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sancionada pelo Governador do Estado em 11/12/2000, dispõe 
sobre a proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio 
do Estado. No curto espaço de tempo de sua vigência, mostraram-se 
necessários alguns ajustes em seu texto, para que possa atingi_r a 
plenitude dos seus propósitos na proteção e conservação das águas 
mais vulneráveis a todos os tipos de poluição causados pelo homem, 
que são as águas subterrâneas. 

Entre as alterações propostas, constantes do projeto de lei que ora 
submeto à consideração desta Casa, encontra-se uma que diz 
respeito à delegação de competência ao Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos- CERH-MG -, para a fiscalização do cumprimento 
das disposições previstas na lei, seu regulamento e normas 
decorrentes, fixadas pelo art. 22. 

Cumpre esclarecer que o CERH-MG, criado pelo Decreto no 26.961, 
de 28/4/87, é órgão deliberativo e normativo central do Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH-MG -, 
conforme definição contida no art. 41 da Lei no 13.199, de 1999, que 
igualmente elenca as atribuições desse órgão colegiado de 
composição paritária, em seu art. 34, e integra, por subordinação, a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável- SEMAD -,conforme o art. 8°, I, "b", da Lei no 12.581, de 
17/7/97. 

O CERH-MG não possui funções executivas no SEGRH-MG, 
cabendo-lhe, com efeito, tomar as decisões referentes à política 
estadual de recursos hídricos, no âmbito de sua competência, a serem 
executadas pelos órgãos e pelas entidades competentes do Governo 
do Estado. Incumbe-lhe, outrossim, complementar a legislação 
estadual de recursos hídricos mediante a edição de deliberações 
normativas. 

No que se refere à ação fiscalizatória, o papel reservado ao CERH-
MG é o de atuar como instância recursal relativamente às sanções 
aplicadas aos infratores da legislação de recursos hídricos (art. 64 do 
Decreto no 41.578, de 2001 ). 

O exercício da ação fiscalizatória do cumprimento da legislação 
estadual de recursos hídricos é poder indelegável do Estado, detentor 
do domínio sobre as águas. 

Ressalte-se que, além de não possuir função executiva no âmbito do 
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SEGRH-MG, o CERH-MG é composto por representantes dos 
poderes públicos estadual e municipal, dos usuários e de entidades da 
sociedade civil ligadas aos recursos hídricos. 

Pela atual redação do art. 22 da Lei no 13.771, de 2000, os usuários 
fiscalizariam a si próprios, o que não é concebível. 

De qualquer forma, não há dúvidas de que o papel de fiscalizar o 
cumprimento da legislação estadual de recursos hídricos é reservado 
ao próprio Estado, por intermédio do Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas - IGAM -, ao qual é atribuída essa competência pelos arts. 5°, 
Vil, da Lei no 12.584, de 1997; 42, 111, da Lei no 13.199, de 1999; 12 e 
57 do Decreto no 41 .578, de 2001, razão pela qual se faz necessário 
proceder à substituição do CERH-MG pelo IGAM no art. 22 da Lei no 
13.771, de 2000. 

O segundo ajuste refere-se ao art. 25, "caput", que classifica as 
infrações previstas no art. 24 em leves, graves gravíssimas, a critério 
da autoridade outorgante, e a seus incisos I, 11 e 111. 

Apesar de os incisos I a 111 do art. 25 estabelecerem algumas 
condições a serem observadas pela autoridade outorgante quando da 
classificação das infrações, o critério contido em seu "caput" é 
subjetivo, possibilitando, em conseqüência, que as infrações sejam 
classificadas de modo diferente de acordo com a interpretação 
pessoal de cada agente público, ao longo do tempo. 

Assim, necessário se faz que a classificação das infrações se dê por 
critérios objetivos e seja realizada mediante a regulamentação da lei, 
a exemplo das infrações tipificadas na Lei no 13.199, de 1999. 

Nesse sentido, é mister alterar a redação do "caput" do art. 25 bem 
como revogar seus incisos I a 111, cujas condições devem ser 
observadas quando da aplicação da sanção ao infrator, e não quando 
da classificação das infrações. 

Com efeito, essa revogação não traz qualquer prejuízo à aplicação 
da Lei n° 13.771, de 2000, haja vista a previsão constante em seu art. 
26, de que o descumprimento das disposições contidas na lei e nas 
normas dela decorrentes sujeita o infrator às sanções previstas na Lei 
no 13.199, de 1999, cujo§ 4°, incisos I e 11, do art. 51, determina que a 
aplicação das penalidades levará em conta as circunstâncias 
atenuante e agravantes e os antecedentes do infrator. 

A última alteração refere-se à inclusão de artigo que possibilite a 
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Pelo exposto, espero contar com o apoio dos meus nobres pares 
para a aprovação deste projeto. 

- 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° 2.030/2002 
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de São Tiago o imóvel 
que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Município de São 
Tiago terreno urbano de 4.849,01 m2 (quatro mil oitocentos e quarenta 
e nove vírgula zero um metros quadrados), a ser desmembrado de 
imóvel de 6.517,40m2 (seis mil quinhentos e dezessete vírgula 
quarenta metros quadrados), registrado em 11 de novembro de 1987, 
sob o no 1-6.954, a fls. 144 do livro 2-X, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Bom Sucesso. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à 
implantação de um centro de educação infantil. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
DER-MG se, findo o prazo de três anos contados da data de lavratura 
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de março de 2002. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: O imóvel de que trata o projeto de lei foi doado ao 

DER-MG em 5/11/87, pelo Município de São Tiago, com o fim de ali 
se construir um acampamento do núcleo de conservação local. 

Tendo em vista que o donatário utilizou apenas parte do terreno 
para tal fim, estando ociosa a parte remanescente, e que o município 
dispõe somente de um educandário municipal, que não atende 
satisfatoriamente à demanda por serviço público de educação, 
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pretende agora o Prefeito de São Tiago seja esta parte do imóvel 
aproveitada para abrigar o centro de educação infantil, onde deverá 
funcionar também uma creche. 

Note-se que este terreno dispõe de energia elétrica, água potável e 
rede de esgoto, além de estar bem-localizado para esse fim, daí a sua 
escolha. 

Para esse plano ser efetivado, é mister que este parlamento 
conceda autorização de transferência de domínio de parte do imóvel -
correspondente a 4.847,01 m2 - ao Município de São Tiago. 

Ante o exposto, estamos certos de que os nobres colegas 
parlamentares prestarão o imprescindível apoio à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.031/2002 
Declara de utilidade pública o Grupo Folclórico Marujada de Nossa 

Senhora do Rosário do Serro - Marujada do Serro, com sede nesse 
município. 

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

Marujada de Nossa Senhora do Rosário do Serro - Marujada do Serro 
, 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, de de 2002. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: O Grupo Folclórico Marujada de Nossa Senhora do 

Rosário do Serro, sem fins lucrativos, possui como objetivo essencial 
praticar e difundir os cultos afro-brasileiros, preservando as tradições 
folclóricas africanas transplantadas para nossa Pátria. 

A propósito de tais cultos, é importante mencionar que divulgar e 
incentivar atividades culturais de amplo interesse constitui fator de 
unificação e integração social. 

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

- 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° 2.032/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Patatas Tae Kwon Do 

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

Tae Kwon Do Clube, com sede no Município de Uberlãndia. 
Art. 2° -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2002. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: A Associação Patatas Tae Kwon Do Clube é uma 

entidade civil, sem fins lucrativos e com reputação nacional na 
formação de atletas praticantes de tae kwon do. Figurando há dez 
anos entre as melhores academias no "ranking" do Estado de Minas 
Gerais, possui atletas em condições de competir em nível estadual, 
nacional ou internacional. Mas, a par das numerosas competições de 
que tomou parte e das incontáveis vitórias e títulos conquistados, a 
Associação Patatas é um exemplo de instituição que trabalha pela 
formação moral e cívica dos praticantes de tão nobre arte, como é o 
tae kwon do. A associação, pelo incentivo à prática do esporte, 
contribui para a formação física e mental de jovens de Uberlândia e 
região. É desnecessário, nesta fundamentação, discorrer sobre os 
benefícios da prática desportiva. 

Assim, pelos motivos expostos, pedimos o apoio dos Deputados 
desta Casa à aprovação deste projeto de lei, que, como se pode 
perceber, nada mais faz do que justiça a uma entidade cuja utilidade é 
inegável e deve ser reconhecida. 

- 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° 2.033/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Escolar de 

Pais da Região Nordeste, com sede no Município de Divinópolis. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Escolar de Pais da Região Nordeste, 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 Reuniões, 12 de março de 2002. 
João Leite 
Justificação: A Associação Comunitária Escolar de Pais da Região 

Nordeste, com sede no Município de Divinópolis, é uma entidade civil 
sem fins lucrativos, fundada em abril de 1997. Desde então, vem 
unindo pais da região Nordeste de Divinópolis no intuito de promover 
o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos fisicos, 
psicológicos e sociais. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública 
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias 
para a população de Divinópolis. Por tal razão, com o apoio dos 
nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.034/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

Alvorada, com sede no Municipio de Divinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro Alvorada, 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 Reuniões, 12 de março de 2002. 
João Leite 
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Alvorada, com 

sede no Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins 
lucrativos, fundada em junho de 1999, que, desde então, vem 
promovendo a luta intransigente pela melhoria das condições de vida 
da população de Divinópolis, mais especificamente do Bairro 
Alvorada, desenvolvendo atividades recreativas, sociais, esportivas e 
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culturais, visando ao bem-estar da população local. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública 
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias 
para a população de Divinópolis, pelo que conto com o apoio dos 
nobres colegas para a 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° 2.03512002 
Declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Divinópolis, com sede no Município de Divinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o -.fica declarada de utilidade pública a Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Divinópolis, 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 Reuniões, 12 de março de 2002. 
João Leite 
Justificação: A Câmara de Dirigentes Lojistas de Divinópolis, com 

sede no Município de Divinópolis, fundada em outubro de 1968, é uma 
entidade civil sem fins lucrativos que sempre trabalhou em prol do 
incremento comercial do Oeste de Minas Gerais, promovendo a 
aproximação entre as diversas lideranças do comércio da região. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública 
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias 
para o comércio de Divinópolis, e, conseqüentemente, para toda a 
população daquela próspera região mineira. Conto, portanto, com o 
apoio dos nobres colegas para a aprovação do presente projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.03612002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

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

Moradores do Bairro São Judas, com sede no Município de 
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Justificação: A Associação de Moradores do Bairro São Judas, com 
sede no Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins 
lucrativos fundada em novembro de 1993 que, desde então, vem 
promovendo luta intransigente pela melhoria das condições de vida da 
população de Divinópolis, mais especificamente a do Bairro São 
Judas, desenvolvendo atividades recreativas, sociais, esportivas e 
culturais, visando ao desenvolvimento integrado desse bairro. 

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá 
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a 
população de Divinópolis, pelo que conto com o apoio dos nobres 
colegas 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° 2.037/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 

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

Comunitária do Bairro Getúlio Vargas- ACBGV. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2002. 
Márcio Kangussu 
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Getúlio Vargas -

ACBGV -, com sede no Município de Pedra Azul, é uma entidade de 
natureza civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade precípua a 
realização de atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas. 

Seu caráter beneficente é evidenciado, sobretudo, por trabalhar pelo 
desenvolvimento e bem-estar social do Bairro Getúlio Vargas e 
adjacências, bem como da população em geral, proporcionando aos 
seus associados e à comunidade apoio sociocuttural, econômico e 
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assistencial. 

Ressaltamos que a entidade está em pleno funcionamento há mais 
de dez anos, sua diretoria é composta por pessoas comprovadamente 
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

- 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° 2.038/2002 
Declara de utilidade pública a União Municipal das Associações de 

Moradores e Amigos de Nanuque, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a União Municipal das 

Associações de Moradores e Amigos de Nanuque, 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, 15 de março de 2002. 
Miguel Martini 
Justificação: É reconhecidamente importante se declarar de utilidade 

pública a União Municipal das Associação de Moradores e Amigos de 
Nanuque, devido aos bons serviços prestados à comunidade desse 
município. 

Seu objetivo maior é fortalecer as entidades dos bairros do citado 
município na luta para solucionar os problemas de infra-estrutura 
básica, limpeza, educação, saúde, lazer, moradia, transporte e outros. 

A entidade promove, também, atividades artísticas, culturais e 
desportivas, de forma a contribuir para o desenvolvimento 
sociocultural da população. 

Além do mais, a entidade preenche os requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública, razão pela qual contamos com a 
anuência dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.039/2002 
Declara de utilidade pública a Guarda Mirim de Coronel Fabriciano, 

com sede nesse município. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Guarda Mirim de 

Coronel Fabriciano, 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, de de 2002. 
Paulo Pettersen 
Justificação: A Guarda Mirim de Coronel Fabriciano é uma 

sociedade civil, filantrópica, destinada a acolher jovens de 7 a 18 anos 
de idade, motivando-os para a prática do bem e da ordem, 
oferecendo-lhes cursos profissionalizantes, palestras e preparando-os 
para a vida profissional. 

Devido . a seu caráter de utilidade pública, objetivamente 
demonstrado pela documentação, e pelas finalidades a que se 
propõe, espera-se a 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° 2.040/2002 
Declara de utilidade pública a Creche Nossa Senhora dos Milagres, 

com sede no Município de Monte Santo de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Nossa Senhora 

dos Milagres, com sede no Município de Monte Santo de Minas. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de março de 2002. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: A Creche Nossa Senhora dos Milagres é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade assistir as 
crianças cujas mães trabalham fora do lar. 

Também promove ações que prop1c1am a criatividade, a 
coordenação motora e o preparo dessas crianças para a 
alfabetização. No cumprimento dessas tarefas, a entidade objetiva 
proporcionar-lhes uma vida mais digna e humana, infundindo-lhes 
valores morais e éticos, e buscando desenvolver em seu caráter 
atitudes adequadas ao bom convívio social. 
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Além do mais, a entidade preenche os requisitos legais para ser 

declarada de utilidade pública, razão pela qual contamos com a 
anuência dos nobres colegas ao título declaratório proposto. 

- 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° 3.207/2002, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado e aos Secretários da 
Fazenda e da Educação com vistas a que se estude a possibilidade 
de se conceder aumento aos servidores do magistério. (-À Comissão 
de Educação.) 

N° 3.208/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o 14° Grupo de Artilharia de 
Campanha-Grupo Fernão Dias, de Pouso Alegre, pela passagem de 
seu 84° aniversário de criação. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 3.209/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Reitor da UEMG com vistas à criação do Curso 
Normal Superior em Araçuaí. 

N° 3.210/2002, do Deputado Dimas Rodrigues , solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à criação do 
Curso Normal Superior em Araçuaí. 

N° 3.211/2002, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando 
seja formulado voto de congratulações com a Universidade de Alienas 
pela autorização, dada pelo Ministério da Saúde, para que o Hospital 
Universitário Alzira Velano, dessa Universidade, realize cirurgias de 
retirada e transplante de órgãos. (- Distribuídos à Comissão de 
Educação.) 

N° 3.212/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao responsável pela Promotoria de Defesa dos 
Direitos Humanos com vistas a que tome as providências cabíveis 
para restabelecer as condições da massa carcerária da Divisão de 
Tóxicos e Entorpecentes desta Capital. 

N° 3.213/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Delegado Regional da 2• Delegacia Regional de 
Segurança Pública, em Curvelo, com vistas a que se apure a 
denúncia de espancamento de presos da cadeia pública do Município 
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de Corinto. 

N° 3.214/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que 
encaminhe a esta Casa pedido de urgência para a tramitação do 
Projeto de Lei Complementar no 41/2001. 

N" 3.215/2002, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a PUC-MG pelo lançamento da 
revista "PUC Minas e a Sociedade". 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Fábio A velar (2) e João Batista de Oliveira. 

Proposições Não Recebidas 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 

deixa de receber as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI 

Institui o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 

nos termos da Lei Federal no 10.029, de 20 de outubro de 2000, o 
Serviço Auxiliar Voluntário, obedecidas as condições previstas nesta 
lei. 

Parágrafo único - O voluntário que ingressar no serviço de que trata 
esta lei será denominado Soldado PM Temporário e estará sujeito, no 
que couber, às normas aplicáveis aos integrantes da Polícia Militar. 

Art. 2° - O Serviço Auxiliar Voluntário objetiva: 
I - proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda aos 

jovens que especifica, contribuindo para evitar o seu envolvimento em 
atividades anti-sociais; 

11 - aumentar o contingente de policiais nas atividades diretamente 
ligadas à segurança da população. 

Art. 3°- O Serviço Auxiliar Voluntário, de natureza profissionalizante, 
tem por finalidade a execução de atividades administrativas, de saúde 
e de defesa civil. 

Parágrafo único - No exercício das atividades a que se refere o 
"caput" deste artigo, ficam vedados, sob qualquer hipótese, nas vias 
públicas, o porte ou o uso de arma de fogo e o exercício do poder de 
polícia . 
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Art. 4° - O recrutamento para o Serviço Auxiliar Voluntário deverá 

ser precedido de autorização expressa do Governador do Estado, 
mediante a proposta fundamentada do Comandante-Geral da Polícia 
Militar, observado o limite de 1 (um) Soldado PM Temporário para 
cada 5 (cinco) integrantes do efetivo total fixado em lei para a Polfcia 
Militar. 

Art. 5° - O ingresso no Serviço Auxiliar Voluntário dar-se-á a 
mediante aprovação em prova de seleção, além do preenchimento 
dos seguintes requisitos: 

I- se homem, ser maior de 18 (dezoito) anos e menor de 23 (vinte e 
três) anos, que excederem às necessidades de incorporação das 
Forças Armadas; 

11 - se mulher, estar na mesma faixa etária a que se refere o inciso 
anterior; 

111 -estar em dia com as obrigações eleitorais; 
IV - ter concluído o ensino fundamental; 
V - ter boa saúde, comprovada mediante a apresentação de 

atestado de saúde expedido por órgão de saúde pública ou a 
realização de exame médico e odontológico na Polícia Militar, a 
critério desta; 

VI - ter aptidão física, comprovada por testes realizados na Polícia 
Militar; 

Vil - não ter antecedentes criminais, situação comprovada mediante 
a apresentação de certidões expedidas pelos órgãos policiais e 
judiciários estaduais e federais, sem prejuízo da investigação social 
realizada pela Polícia Militar, a critério desta; 

VIII - estar classificado dentro do número de vagas oferecidas no 
edital da respectiva seleção; 

IX - estar em situação de desemprego; 
X - não ser beneficiário de nenhum outro programa assistencial; 
XI - não haver outro beneficiário do Serviço Auxiliar Voluntário no 

seu núcleo familiar. 
Art. 6° - O prazo de prestação do Serviço Auxiliar Voluntário será de 

1 (um) ano, prorrogável por igual período, desde que haja 
manifestação expressa do Soldado PM Temporário e interesse da 
Polícia Militar. 

§ 1 o - O pedido de prorrogação deverá ser protocolado na 
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organização policial militar em que estiver em exercício o Soldado 
PM Temporário 60 (sessenta) dias antes da data de encerramento do 
período de prestação do serviço. 

§ 2° - Findo o prazo previsto no "caput" deste artigo e não havendo 
manifestação expressa do Soldado PM Temporário, não havendo 
interesse da Polícia Militar ou não sendo mais possível a prorrogação, 
será ele desligado de ofício. 

Art. 7° - O desligamento do Soldado PM Temporário ocorrerá nas 
seguintes hipóteses: 

I - ao final do período da prestação do serviço, nos termos do art. 5° 
desta lei; 

11 - a qualquer tempo, mediante requerimento do Soldado PM 
Temporário; 

111 - quando o Soldado PM Temporário apresentar conduta 
incompatível com os serviços prestados; 

IV - em razão da natureza do serviço prestado. 
Art. 8°- São direitos do Soldado PM Temporário: 
I - freqüência a curso específico de treinamento, a ser ministrado 

pelas organizações policiais militares, cuja duração será de 90 
(noventa) dias; 

11 -auxílio mensal equivalente a 2 (dois) salários mínimos; 
111 - alimentação na forma da legislação em vigor; 
IV - uso de uniforme, exclusivamente em serviço, com identificação 

ostensiva da condição de Soldado PM Temporário; 
V - contar, como título, em concurso público para Soldado PM de 2• 

Classe, 1 (um) ponto para cada ano de serviço prestado; 
VI - assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada pela 

Polícia Militar. 
Art. go- O Soldado PM Temporário estará sujeito à jornada semanal 

de 40 (quarenta) horas de trabalho. 
Art. 1 O - Deverá ser contratado, para todos os integrantes do Serviço 

Auxiliar Voluntário, um seguro de acidentes pessoais destinado a 
cobrir os riscos do exercício das respectivas atividades. 

Art. 11 - A prestação do Serviço Auxiliar Voluntário não gera vínculo 
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária 
ou afim. 

Parágrafo único - Fica vedada a criação de cargos em decorrência 
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da instituição do Serviço Auxiliar Voluntário. 

Art. 12- Os Praças inativos da Polícia Militar terão preferência na 
contratação em relação a todos os demais Soldados PM Temporários, 
desde que preenchidas as seguintes condições: 

I - estar apto para o serviço administrativo, por avaliação médica; 
11 - ter aptidão física própria da idade, por avaliação específica; 
111 -ser policial militar de Soldado a Subtenente; 
IV - aceitar o contrato temporário. 
Parágrafo único - Os reincorporados não concorrerão às promoções. 
Art. 13 - Os municípios poderão responsabilizar-se pelos custos dos 

Soldados PM Temporários em exercício nas organizações policiais 
militares sediadas nos respectivos territórios, incumbindo à Polícia 
Militar, mediante planejamento estratégico, observadas as prioridades 
administrativas e a disponibilidade de recursos, empregar os policiais 
militares por eles substituídos nas atividades operacionais locais, na 
forma a ser definida em convênio. 

Art. 14- O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais poderá baixar instruções complementares necessárias à 
aplicação do disposto nesta lei. 

Art. 15 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública. 

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Arlen Santiago 
Justificação: A adoção dessa medida pelo Governo Estadual 

permitirá que os policiais da ativa possam ser deslocados para as 
atividades de patrolamento, melhorando, conseqüentemente, o 
policiamento ostensivo em todo o Estado, bem como proporcionará o 
reaproveitamento de milhares de policiais experientes, que se 
encontram na inatividade e poderão suprir as necessidades urgentes 
que o momento requer e instruir os jovens que serão contratados pelo 
Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar. 

Pelo exposto, solicito o apoio de meus pares à aprovação deste 
pleito. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

REQUERIMENTO 
Do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando se inicie a 

tramitação da Proposta de Emenda à Constituição no 70/2001, de sua 
autoria. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Turismo, de Saúde, de Educação e de Direitos Humanos e dos 
Deputados lvair Nogueira (2),Wanderley Ávila, Sávio Souza Cruz, 
Di mas Rodrigues, Durval Ângelo e Agostinho Silveira. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

cidadãos presentes nas galerias, telespectadores da TV Assembléia, 
o assunto que me traz a esta tribuna é um projeto que, pelo que se 
pode ver, atinge praticamente todo o funcionalismo público do Estado 
de Minas Gerais. Refiro-me ao Projeto de Lei Complementar no 
48/2001, do Governador do Estado; ao dispor sobre o sistema 
estadual de previdência social e da assistência dos servidores 
públicos do Estado de Minas Gerais, despertou, como deveria, o 
interesse dos parlamentares desta egrégia Casa, que apresentaram 1 
substitutivo e 29 emendas em Plenário. E é assim, nobres colegas, 
que temos a oportunidade de travar um construtivo debate neste 
Plenário, de forma que possamos aprovar um projeto que corresponda 
aos anseios e ao merecimento do povo de Minas. 

Minha intenção é apresentar alguns pontos que me parecem de 
fundamental importância para que o sistema previdenciário de Minas 
Gerais caminhe e se mantenha em uma direção tranqüila, apesar das 
dificuldades que os números possam apontar. 

Um ponto que me parece de grande importância é a manutenção da 
regra segundo a qual os aposentados não devem contribuir para o 
sistema. A cobrança da contribuição dos inativos, idéia sempre 
acalentada e apoiada pelo Governo Federal neoliberal, é uma 
aberração que não pode ter espaço na previdência mineira, ao menos 
não enquanto for possível evitar tamanha aberração. Neste aspecto, 
andou muito bem o Governo de Minas, que, tal como salientou nesta 
Casa o Exmo. Sr. Secretário de Administração, respeitou a premissa 
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da não-contribuição dos inativos para a aposentadoria. 

Outro aspecto que nos parece importante é a necessidade de dotar 
o sistema de uma garantia para impedir que, no futuro, seja lá por que 
motivo for, possam os pensionistas e beneficiados ficar 
desamparados. E, nesse sentido, é fundamental que o Estado se 
responsabilize subsidiariamente em relação ao Fundo pelo pagamento 
dos benefícios a que fazem jus os pensionistas, o que é certo em 
relação aos atuais servidores, mas pode não ser em relação aos 
servidores cujo pagamento estará a cargo do FUNPEMG. 

Andou bem o Governo ao não alterar, com sua proposta, no regime 
previdenciário em vigor, a extensão dos benefícios aos servidores não 
efetivos e a não-alteração na previdência dos servidores efetivos 
atuais, inclusive com a manutenção das atuais alíquotas de 
contribuição. 

Finalmente, o que nos parece mais importante é a necessidade de 
que a administração do novo fundo esteja a cargo do IPSEMG, e não 
do Governo Estadual. Sabemos, pela experiência, que os governos 
costumam tentar atrair para o seu caixa único e para seus projetos 
políticos todo o patrimônio de que possam dispor. Neste sentido, bem 
disse nesta Casa o Sr. José Prata Araújo, representante dos 
servidores do Poder Executivo, que a crise do sistema previdenciário 
resulta de um histórico desvio de recursos da Previdência para outros 
fins. Por esse motivo, Srs. Deputados, entendemos que a 
administração do Fundo deve estar nas mãos dos membros do 
IPSEMG, exatamente nos termos do projeto apresentado pelo 
Governo. 

Mas, se, por um lado, entendemos que a administração deve ser 
exercida pelo IPSEMG, por outro, pregamos o entendimento de que 
deve haver uma rígida fiscalização das medidas e dos atos praticados 
pela administração. O que nos parece ideal, portanto, é que o Fundo 
seja gerido de forma independente, não vinculada ao governo 
eventualmente empossado, mas, ao mesmo tempo, submetido a 
estrito controle e fiscalização, inclusive governamental. 

Com esse sistema e mantendo o IPSEMG administrações do nível 
desta, tudo leva a crer que os beneficiários do sistema poderão dormir 
tranqüilos, com a certeza de que os seus direitos serão respeitados e 
observados. 
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E é neste momento que peço licença para prestar meu 

testemunho sobre a atual administração do Instituto. Pelo que tenho 
visto, é uma das melhores direções que já passou pelo IPSEMG. 
Homens como o economista João Diniz Pinto Júnior, Presidente do 
Instituto, e o médico Roberto Bittencourt, Superintendente da 
instituição, têm honrado o IPSEMG, merecendo o respeito e o apoio 
não apenas do Governador e dos parlamentares desta Casa, mas 
também de toda a população do Estado. 

O IPSEMG, portanto, é patrimônio dos servidores do Estado e foi 
construído pelo desconto mensal e sucessivo nos salários dos 
funcionários. A junção da contribuição dos servidores à boa 
administração do Instituto levou-o a ser um empreendimento 
superavitário, plenamente viável, para não dizer lucrativo. E esse 
rumo só poderá ser mantido se a administração for independente, 
como nos mostra a experiência. 

Estes, Srs. Deputados, são os aspectos que mais relevantes me 
pareceram. Sabemos, contudo, que vanas outras questões 
importantes têm sido levantadas por parlamentares desta Casa e pela 
população do Estado. Mas os pontos que destacamos em nossa fala, 
em especial, são fundamentais para que o Estado e seus servidores 
tenham uma previdência moderna e à altura de nossas montanhas. 
Muito obrigada. O Deputado Alencar da Silveira Júnior • Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, colegas jornalistas, visitantes nas 
galerias, telespectadores da TV Assembléia, que criei há seis anos, a 
fim de mostrar para Minas o trabalho desta Casa, é gratificante subir a 
esta tribuna para agradecer. Agradecer ao Governo o atendimento ao 
pedido de um Deputado que trabalha por Minas, por muitas cidades, 
mas principalmente por aquelas que me deram e dão uma votação 
expressiva, tornando-me o majoritário e o Deputado que mais obteve 
votos na história política dessa cidade. Cidade amiga, onde convivo 
com jovens, adultos e idosos, todos me tratando como um igual. 
Cidade onde ando nas ruas como qualquer outro morador e convivo 
com todos os segmentos organizados, como a Igreja Católica, a 
Evangélica, o Lions, o Rotary, a maçonaria, os sindicatos, as fábricas, 
os asilos, as creches, os times de futebol, durante todo o mandato. 
Cidade que me deu, através do Poder Legislativo, o titulo de cidadão 
honorário. Todos sabemos que o Deputado pede, reivindica e luta por 
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Falo da minha querida ltabirito. De todos os Deputados votados 
naquela cidade na última eleição, apenas eu freqüento, trabalho e luto 
pela minha ltabirito. E desejo agradecer, repito, ao Governador Itamar 
Franco, por atender às minhas reivindicações, por dar atenção ao 
Deputado majoritário de ltabirito e por entender que, havendo 
municípios fortes, teremos um Estado forte. Quem não agradece não 
merece o que recebeu. Como cidadão honorário de ltabirito, tenho de 
dizer muito obrigado ao Governador, ao Secretário Henrique 
Hargreaves, por ver a necessidade de dar melhores condições de 
moradia aos trabalhadores das mineradoras daquela região e 
melhores-condições de vida aos moradores do Bairro Padre Adelmo e 
Primavera; ao Secretário da Habitação, Ronaldo Perim, por atender 
ao meu pedido de viabilizar moradias àquelas pessoas; ao Secretário 
de Esportes, Sérgio Bruno, que, acatando meu pedido, designou o 
esporte solidário para ltabirito, atendendo a dezenas de crianças; ao 
Secretário da Educação, Murilo Hinguel, por liberar recursos para 
reforma da E.E. Henrique Miguel, para uma quadra na Escola 
Professor Tibúrcio, para a reforma do muro da Escola Queiroz Júnior 
e para a compra de carteiras da Escola Raul Soares; ao Secretário de 
Turismo, Manoel Costa, por incluir ltabirito no Circuito do Ouro, como 
a primeira cidade deste circuito, ao Secretário da Saúde, Carlos 
Patrício, por liberar verba de R$125.000,00 para a construção de um 
posto de saúde; e ao Secretário da Segurança, Márcio Domingues, 
por informatizar a Delegacia, também a meu pedido. Hoje 
emplacamos nossos carros em ltabirito sem sair da cidade. Digo 
emplacamos nossos carros em ltabirito porque tenho dois carros 
emplacados lá, e, com isso, 50% do IPVA fica nessa cidade. Aí, 
lembro-me de que seria bom se todos os políticos que têm 
compromisso com ltabirito emplacassem seus carros na cidade. 

Agradeço ao comandante da PM, Cel. Álvaro Antônio Nicolau, por 
viabilizar a entrega de um contingente maior de policiais. 

Sobretudo, quero agradecer a Deus, por me dar paciência de 
agüentar alguns invejosos que ainda falam em apoiar outros 
candidatos a troco de dinheiro, vendendo, dessa forma, o futuro dos 
filhos da minha ltabirito. Quem trabalha para aqueles que não têm 
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compromisso com ltabirito tenta vender o voto da gente humilde 
comprometendo o seu futuro. Para ter voto é preciso ter trabalho. 
Mas, tudo bem, isso é a democracia, o direito de escolher de cada um. 
Só quero lembrar àqueles que assim procedem que o povo não está 
mais desprevenido e ignorante. 

O povo é simples, mas cheio da sabedoria da vida e não se deixa 
enganar. 

Sr. Presidente, Deputados, todos sabemos o que fazemos aqui. 
Legislamos, fiscalizamos o Executivo e reivindicamos melhorias para 
os nossos municípios, porque cidade que não tem Deputado forte, 
bem votado, não tem ninguém para reivindicar por ela. Principalmente 
um Deputado que tenha condições de ganhar a eleição, porque já tem 
base política sólida, construída com mais de 14 anos de carreira 
política e de vida pública. 

Lembremos aqui a hierarquia da política: o líder comunitário 
reivindica ao Vereador. O Vereador pede a realização de obras ao 
Prefeito. O Prefeito solicita verbas ao Governo Estadual, por 
intermédio do Deputado Estadual, e verba federal, por meio de 
Deputado Federal, ao Presidente da República. Deputado Estadual 
pede ao Governador, e Deputado Federal ao Presidente da República. 
Se não for assim podemos fechar as Câmaras Municipais, as 
Assembléias e o Congresso. 

Sou majoritário em 26 cidades de Minas e agradeci ao Governador o 
que vem fazendo por ltabirito. Isso mostra que um trabalho sério, feito 
com amor, o povo reconhece e dá resultado. 

Mas Sr. Presidente, faço uma observação de que havia me 
esquecido. No último governo de ltabirito, quando o Sr. Geraldo 
Magno era Prefeito, tive de fazer algumas obras pela Associação 
Comunitária do Córrego do Bação, mas o Prefeito não tinha a 
documentação. Agora, Sr. Presidente, na gestão do Sr. Manoel da 
Meta e do Sr. Geovani Melilo, quando almoçamos no ITA e 
comuniquei-lhes que indicaria grande verba para os Bairros Padre 
Adelmo e Primavera, quase não acreditaram. Perguntei se a 
documentação da Prefeitura estava toda correta. Na mesma hora o 
Prefeito colocou-a à disposição e guardamos segredo, até então, para 
o lançamento dessa obra na cidade de ltabirito. O Prefeito e o Vice-
Prefeito entenderam ser melhor não falarmos nada antes de confirmar 
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a obra. 

Quero, de público, desta tribuna, por último, mas não que seja 
menos importante, agradecer ao Prefeito Manoel da Mola e ao Vice, 
Geovani Melilo, que lutaram por essa grande obra nos Bairros Padre 
Adelmo e Primavera. Agradeço também à Câmara Municipal, que não 
apresentou emenda no projeto que destinava os recursos para esses 
dois bairros. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Alencar, estou 
acompanhando atentamente o pronunciamento de V. Exa. e quero 
testemunhar o constante e permanente trabalho que, Líder do nosso 
partido, o PDT, vem fazendo em relação a ltabirito. Muitas vezes -
quase sempre - somos obrigados a nos desviar das nossas funções, 
que são essencialmente a de legislar e fiscalizar, para fazer esse 
trabalho de representatividade do município. Isso gera, obviamente, 
resposta positiva. Essa resposta V. Exa. está dando aqui, hoje, com 
esse esclarecimento, essa prestação de contas do seu trabalho, em 
função dessa cidade e de muitas outras que também tem a honra e a 
grave responsabilidade de representar. Somos obrigados a 
reconhecer que esse trabalho parlamentar é fundamental, essencial 
mesmo, por causa das dificuldades que os Prefeitos estão vivendo. 

Vemos, por aí, uma verdadeira peregrinação dos Prefeitos à 
Assembléia de Minas. O que as Prefeituras recebem hoje é 
insuficiente para qualquer processo de investimento e crescimento de 
suas cidades. Mal conseguem pagar o custeio do município, a folha 
de pagamento, os médicos, os pagamentos, o combustível. E, graças 
a um trabalho dessa natureza, as coisas caminham. V. Exa. é um 
Deputado persistente, é um Deputado, que, volta e meia, está 
acompanhado de vários Prefeitos, recorrendo ao Governador Itamar 
Franco, recorrendo às várias secretarias. Por isso, está tendo esse 
resultado. 

Quero parabenizá-lo pela persistência, por esse trabalho braçal, 
representando a cidade de ltabirito. Sou testemunha e incentivador 
desse trabalho, porque ltabirito vai precisar muito, principalmente 
neste ano, da presença constante do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, junto ao Governador e junto às Secretarias. Parabéns, Alencar. 
V. Exa. é um Deputado simples e de presença, mas principalmente é 
um Deputado de resultados práticos em benefício das cidades que tão 
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bem representa. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, quero cumprimentá-lo pela sua fala, pela sua atuação, 
defendendo ltabirito, que está de parabéns por tê-lo como 
representante. V. Exa. tem mostrado que gosta realmente daquela 
cidade. Prova disso é que já emplacou dois carros, instrumentos de 
seu trabalho, em ltabirito. Isso mostra que realmente gosta do seu 
povo. Parabéns pela sua luta, garra e dedicação. Parabenizo o povo 
de ltabirito porque tem esse grande parlamentar. Muito obrigado. 

O Deputado Dilzon Melo (em aparte)*- Quero dizer, não só em meu 
nome, mas no de toda a Bancada do PTB, que nos sentimos muito 
orgulhosos da sua participação e atuação como Deputado nesta 
Casa. O .que nos causa mais indignação é que sabemos das 
dificuldades financeiras por que passa o Estado. Temos poucos 
recursos e poucas obras. No entanto, seu trabalho abnegado em favor 
de ltabirito, indo às Secretarias, acompanhando Prefeitos e 
Vereadores, para garimpar um pouco de recursos, é muito importante. 
E a indignação torna-se mais forte quando vemos que pessoas que 
não têm o mesmo compromisso com ltabirito colocam-se agora na 
vanguarda contra sua atuação como parlamentar, digna de elogios. 
Não há nenhum reparo a ser feito quanto a sua atuação. Isso é 
próprio daqueles que não querem o bem da cidade. Querem vender 
os futuros votos daquela cidade, daquele povo trabalhador e 
hospitaleiro. Querem iludir os eleitores com falsas promessas, dizendo 
da falta de atuação desse parlamentar. Quero contestar, em nome da 
nossa bancada. E fazemos isso livres de qualquer isenção, porque 
nem da nossa bancada V. Exa. é. Mas orgulhamo-nos do seu 
trabalho, dizendo que ltabirito está de parabéns por ter um 
representante do seu naipe, da sua altura e da sua desenvoltura. 
Precavenham-se aqueles que querem vender os votos de sua cidade, 
porque, muito mais cedo do que pensam, serão reconhecidos, em 
praça pública, como vanguardeiros do voto vendido. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira 
Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Agradeço as palavras dos 
colegas que me apartearam, a atenção de todos, aos telespectadores 
da TV Assembléia, aos companheiros da galeria. Que Deus continue 

1....__------~--------l 



a dar-nos paciência, saúde e proteção. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
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O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
telespectadores da TV Assembléia, inicialmente, vou apresentar uma 
fita de vídeo, tentando trazer a esta Assembléia o descaso que os 
Governos Federal e Estadual têm em relação às estradas do 
Triângulo Mineiro. 

Quero que essa mensagem atinja as pessoas que comandam o 
Estado, ou seja, o Governador, o Secretário de Obras, o Diretor do 
DER, mostrando para toda Minas Gerais como está a situação do 
Triângulo Mineiro no que se refere à péssima qualidade das estradas. 
Solicito que o vídeo seja apresentado, a fim de que todos fiquem 
cientes da realidade das estradas do Triângulo Mineiro. 

- Procede-se à exibição do vídeo. 
O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a fita, por 

si só, mostra o quanto aquela região está carente de atenção dos 
Governos Federal e Estadual. Aliás, gostaria muito de agradecer à 
Prefeitura de lturama, que, por intermédio do Prefeito, Waldecir 
Pichioni, gentilmente nos cedeu essas imagens. Com certeza, está 
dando sua parcela de contribuição para todo o Triângulo Mineiro, 
sobretudo para o Pontal, para que possamos buscar uma solução. 

Fica aqui o nosso apelo ao Governador Itamar Franco, ao Secretário 
de Obras e ao DER para que se conclua o processo de recapeamento 
dessa rodovia, fundamental para o desenvolvimento do nosso 
Triângulo Mineiro, sobretudo do seu Pontal. 

Na MG-255, no trecho que liga Frutal a lturama, não adianta mais 
fazer reparos, tapa-buracos. Grande parte do seu leito e do seu 
subleito já estão perdidos. Segundo orientação técnica, alguns trechos 
deverão ser totalmente reconstituídos, pois nem o recapeamento 
resolve o problema daquela parte da estrada. 

Quero mostrar também o desperdício de recursos públicos. Uma 
estrada absolutamente fundamental, com trânsito intenso, como foi 
visto, se mantida conveniente e tecnicamente, é claro que não teria 
necessidade de ser recapeada ou refeita em alguns trechos. Assim, 
mais dinheiro público poderia estar sendo empregado em ações 
sociais, ao invés de ser empregado no desmando e no descaso das 
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autoridades, lamentavelmente. 

Como podem ver, na opinião de todos a quem perguntamos, na 
Capital mineira, o Triângulo Mineiro é rico. Diria a vocês que o 
Triângulo Mineiro é rico, sim, e também o Alto Paranaíba, mas há a 
necessidade da atenção dos Governos, porque não adianta ter o 
potencial para produzir se, numa estrada dessa natureza, o custo do 
frete aumenta 30%, 40%, 50% a mais, encarecendo os custos de 
produção e, evidentemente, encarecendo até mesmo os alimentos na 
mesa das pessoas, inclusive na nossa Capital. Quero reafirmar que o 
Triângulo Mineiro, conforme discussão nesta Casa, contribui com 17% 
da receita do Estado, e, infelizmente, este só devolve para as regiões 
do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba um percentual de 3,75%. 
Poderíamos até pensar que estamos fazendo uma distribuição de 
renda, que se está investindo em outras regiões que não sejam o 
Triângulo, mas o Triângulo é uma região produtiva, e, se o Governo 
de Minas e o Governo Federal não tiverem atenção com aquela 
região, evidentemente, a produção vai ficando sem competição, e, é 
claro, cada dia mais os produtores e os empresários ficarão sem 
condições de investir, e até mesmo correndo para outros Estados, 
deixando Minas sem emprego e sem geração de riqueza. Concedo 
um breve aparte ao Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Em primeiro lugar, quero 
cumprimentá-lo pelo pronunciamento e pelo zelo que V. Exa. teve ao 
exibir essa fita para toda Minas Gerais, mostrando o que acontece no 
Triângulo Mineiro, que é realmente uma região diferenciada. Se 
acontece isso lá, imagine V. Exa. o resto do Estado, principalmente no 
que diz respeito à malha rodoviária federal. Esse mesmo sentimento 
de V. Exa., Deputado Paulo Piau, também estamos sentindo e já o 
externamos ao longo deste ano, pelo descaso do Governo Federal 
com a BR-135. É a principal BR, que liga todo o Sudeste ao Nordeste 
brasileiro, não vou dizer nem ao Norte de Minas. Essa BR foi motivo 
de muita discussão, mas também foi motivo de muita dor, pelos 
acidentes com vítimas fatais, por pessoas que perderam suas vidas, 
como professores da UNIMONTES. Tanto eu como outros Deputados, 
desta mesma tribuna, manifestamos nossa indignação pelo descaso 
com a BR-135. Agora que as chuvas estão acabando, fizeram um 
tapa-buraco, e tenho certeza absoluta de que, se não houver uma 
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tomada de posição firme, forte e objetiva, no prox1mo ano vamos 
relatar e chorar nossas dores desta tribuna. Comungamos com V. 
Exa. o mesmo sentimento. Agora que as chuvas acabaram, que 
passaram uma borra de asfalto, tapando buracos, entendo que temos 
que começar um movimento forte, mostrando ao Governo a sua 
responsabilidade e responsabilizando o Governo Federal pelas 
vítimas que certamente existirão, pelos acidentes causados e pelas 
mortes por falta de cuidado e por irresponsabilidade para com o povo 
mineiro. Parabéns pelo seu pronunciamento. 

O Deputado Paulo Piau• - Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta. 
Concordamos que a BR-135, que liga Belo Horizonte a Montes Claros, 
realmente se encontra numa situação caótica. 

Como representantes, temos de zelar pelas vidas que passam por 
aquela estrada, pelos enfermos, pelos doentes que são transportados 
ali, até mesmo pela falta de recursos hospitalares no Pontal do 
Triângulo Mineiro, pelos alunos que passam, como vimos na fita. 
Enfim, está faltando respeito à vida dos triangulinos, principalmente os 
do Pontal. 

Quero fazer um apelo ao Governador Itamar Franco, que esteve em 
Frutal há mais ou menos 30 dias, onde assinou uma ordem de 
serviço. A estrada já está com a licitação pronta desde o Governo 
passado, mas lá ele assinou e comprometeu-se a autorizar as 
empresas. São quatro trechos, de Frutal até Porto Alencastro, para 
serem recapeados. Portanto, fazemos esse apelo. Para nossa 
surpresa, estivemos no DER, na semana passada, e esses contratos 
estão suspensos, com a alegação de que havia licitações 
superfaturadas. 

E lamentável ver a corrupção grassando por todos os campos da 
vida nacional, não só em Minas, como também no Brasil. Portanto, 
queremos fazer apelo para que o DER ajuste essas licitações porque 
não queremos obras superfaturadas, e que faça um trabalho mínimo 
para que o Triângulo Mineiro possa dar respeito às pessoas que ali 
moram e possa usar o seu potencial produtivo na agropecuária, na 
agroindústria, nos serviços, no turismo, e, evidentemente, contribuir 
para o nosso Estado e para o nosso País. 

Fica aqui o nosso apelo veemente para que as autoridades federais 
e estaduais olhem pela região do Triângulo Mineiro. 
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* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues. 
O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, visitantes que ocupam as galerias, imprensa, assessoria 
da Casa, recentemente tivemos o prazer de receber, em Janaúba, a 
visita de autoridades ligadas ao turismo. 

A Secretaria de Turismo entregou aos Prefeitos de diversos 
municípios do circuito dos vales do São Francisco e do Jequitinhonha 
e do Norte de Minas os selos que fazem parte do programa de 
desenvolvimento turístico dos municípios mineiros. 

O reconhecimento, pela EMBRATUR, do potencial turístico dos 
municípios norte-mineiros é resposta aos incansáveis apelos da 
bancada norte-mineira nesta Casa. 

Inúmeras vezes tenho ocupado a tribuna desta Casa para levar ao 
público as nossas dificuldades, seja no campo da segurança, seja na 
saúde, na educação, na necessidade de implantação de programas 
de geração de emprego e renda. 

Mas tenho procurado salientar as nossas potencialidades. O Norte 
de Minas é responsável por grandes projetos de irrigação, vem se 
despontando como exportador de frutas em potencial, mas conta com 
um instrumento de fundamental importância para a incrementação de 
seu desenvolvimento, a indústria do turismo. 

Finalmente, o reconhecimento de que os nossos municípios 
apresentam vocação para a atividade turística é um passo importante. 

Mas é importante também que os setores responsáveis 
desenvolvam projetos específicos na formação de profissionais 
técnicos do turismo e promovam a formação da consciência da 
população, despertando lideranças políticas, comunitárias, 
organizações não governamentais, para a importância da valorização 
desse setor. 

A população precisa se conscientizar de que o turismo é indústria 
viável na região Norte de Minas. E esse é um trabalho pedagógico. 
Alguém precisa repassar esta mensagem de forma sistemática para 
as nossas comunidades que apresentam condições favoráveis ao 
desenvolvimento do turismo. Daí, a importância de escolas 
especializadas, da necessidade de palestras articuladas, da 
necessidade de participação mais assídua da Secretaria de Turismo e 
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dos responsáveis por esse segmento. 

Foi importante, com certeza, para municípios como os de Janaúba, 
Porteirinha, Nova Porteirinha, Montezuma, Rio Pardo de Minas, 
Cristália, Francisco Sá, Miravânia e tantos outros o reconhecimento de 
serem municípios prioritários para o desenvolvimento turístico. · 

Como disse antes, o primeiro passo já foi dado. Resta, entretanto, 
dar prosseguimento aos trabalhos, para concretizar a formação de um 
grande pólo turístico na região Norte de Minas. E nesse sentido 
queremos trazer a nossa palavra de agradecimento ao Governo do 
Estado, que dá mostras de que o Norte de Minas, o vale do São 
Francisco e o vale do Jequitinhonha não estão esquecidos, integram a 
lista de prioridades do Governo, sobretudo no campo do turismo. 

Quero registrar, mais uma vez, o meu apelo para que o Governo 
priorize o asfaltamento do trecho que liga a BR-122 ao balneário Bico 
da Pedra em Janaúba, priorize o asfaltamento que liga Mato Verde a 
Montezuma e Rio Pardo de Minas e que encontre uma forma de 
investir em Montezuma, que, como tenho assinalado várias vezes, 
possui águas quentes e é um município com grande potencial, dadas 
essas suas condições naturais. Da mesma forma, outros municípios 
como os de Serranópolis de Minas, Miravânia, Porteirinha, com belas 
cachoeiras e muitas outras atrações que estão ainda ocultas, 
precisam ser revelados para a comunidade mineira e para o Brasil. 

A revitalização do turismo é uma fonte de retorno certo, com 
capacidade de geração de muitos empregos, trazendo como 
conseqüência a melhoria da qualidade de vida das comunidades. 

Quero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores que ocupam as 
galerias, cumprimentar o Deputado Paulo Piau pela sua fala. 
Realmente o vídeo que passou aqui é o retrato do descaso do 
Governo Federal com Minas Gerais. Não só as estradas do Sul de 
Minas estão esburacadas e sem condições de tráfego: nossas 
estradas do Norte de Minas também estão praticamente intransitáveis. 
Então, Deputado Paulo Piau, o Governo Federal tem de dar a Minas 
melhores condições. Temos de ser respeitados. Somos o 2° maior 
Estado da Federação em termos de eleitorado e arrecadação. 

Sr. Presidente, agradeço a todas as autoridades que nos orgulham 
com sua presença nesta Casa. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Gostaria 
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apenas de parabenizar V. Exa. pelo conteúdo do seu 
pronunciamento. V. Exa. é um lutador pelo Norte e vem fazendo um 
bom trabalho, antes, como Prefeito e, agora, como Deputado Estadual 
atuante, na luta pelo Norte de Minas, V. Exa. sabe o que é comandar 
e sabe perfeitamente como o povo da sua região vem sofrendo. O 
povo vem sofrendo com o descaso, principalmente, com as rodovias 
da região que V. Exa. representa. Quando V. Exa. comentava comigo 
que chegou a hora de brigar, lutar e de perder a paciência, acho que 
está certo e que tem de fazer isso mesmo. Como já foi uma vez, tem 
de ir novamente a Brasília para lutar. Tem de dizer: "Sr. Presidente, V. 
Exa. está saindo agora, mas o nosso Norte, as nossas estradas estão 
abandonadas". Parabenizo V. Exa. por essa preocupação, por essa 
cobrança e, acima de tudo, pelo reconhecimento da população, que 
tantos votos destina a V. Exa. naquela região do Estado. Parabéns, 
Deputado Dimas Rodrigues, e que Deus continue te protegendo! 

O Deputado Dimas Rodrigues - Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
quero cumprimentá-lo pela sua fala, como brilhante parlamentar, 
grande representante de ltabirito, grande representante de Minas 
Gerais. Deputado Alencar, para nós, que somos do Norte de Minas, 
eu e o Deputado Carlos Pimenta, fica até difícil parar nas estradas da 
nossa região, porque nossos amigos e eleitores nos cobram o fato de 
nossas estradas estarem praticamente intransitáveis, e não podemos 
fazer nada porque essas estradas pertencem ao Governo Federal. 

As estradas que pertencem ao Governo do Estado têm buracos, 
mas estão melhores que nossas estradas federais. Obrigado, 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, por suas palavras. 

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

público que nos vê pela TV Assembléia e que nos acompanha das 
galerias, Minas Gerais, em especial Belo Horizonte, acordou 
assustada nesta madrugada. Segundo informações noticiadas pelos 
veículos de comunicação, em especial a imprensa falada, um grupo 
de marginais, que teria vindo de São Paulo e estaria ligado ao 
primeiro comando da Capital - o PCC - invadiu a residência de um 
Gerente do Banco ltaú, fazendo-o refém. Os marginais aguardavam o 
amanhecer do dia para a consumação de assalto ao Banco, 
utilizando-se da pessoa do Gerente. Prontamente, a nossa querida 
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corporação da PMMG agiu, entre meia noite e 1 hora da manhã, 
quando uma de suas viaturas se encontrou com a quadrilha na região 
da cidade industrial, próximo à Praça da CEMIG. Infelizmente, numa 
troca de tiros, tivemos um companheiro da PM morto, defendendo a 
população mineira. No embate, dois marginais foram mortos, e cinco, 
presos, todos pertencentes a uma quadrilha muito bem armada, que 
utilizava fuzis AR-15, que sequer são fabricados no Brasil. O fuzil AR-
15 é um tipo de armamento utilizado em assalto a carro forte porque 
seu poder de fogo ultrapassa a blindagem do referido carro. Nossos 
companheiros, utilizando viatura básica da PM, com dois ocupantes, 
numa ronda de rotina, trombam com uma quadrilha extremamente 
armada, em posição absolutamente desigual. Mas, mesmo assim, 
mesmo com o sacrifício da própria vida, conseguiram mudar o quadro, 
apesar da morte de mais um herói em defesa da sociedade. Um 
companheiro foi tombado no exercício de sua atividade, dando a 
proteção que nossa querida população merece. O revólver 38, 
utilizado pela PM, no patrulhamento diário, não mais faz frente ao 
armamento utilizado pelo crime organizado, pela marginalidade. Na 
semana passada, tivemos a notícia de que marginais invadiram 
delegacia no Estado de São Paulo, executando friamente três policiais 
civis, que não tiveram a menor condição de reação. Chamamos a 
atenção da sociedade para dizer que a luta é de todos nós. Os 
Policiais estão cumprindo seu papel, mas não podemos permitir que 
fatos como esses ocorram nas terras mineiras, onde nossa polícia 
sempre procurou buscar os melhores resultados em prol da 
comunidade. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Deputado Sargento 
Rodrigues, quero aparteá-lo para solidarizar-me com V. Exa. nesse 
pronunciamento. É absolutamente inaceitável a perda de uma vida 
humana que se sacrifica perante adversários num embate desigual. É 
o crime organizado de outros Estados que vem nos atacar de forma 
covarde, vil. É preciso que haja reação de todos nós, de todos os 
policiais, das autoridades e de toda a população. Se não reagirmos 
agora a próxima vítima poderá ser o seu parente, o seu vizinho ou 
você mesmo. 

Quero solidarizar-me com V. Exa. e dizer que, infelizmente, neste 
momento em que acontecem essas questões de segurança no 
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Estado, nesse momento em que várias pessoas estão morrendo 
por falta de leitos de CTI no Estado, o Govenador Itamar Franco está 
cuidando de sua candidatura. Onde está, em Minas Gerais, em São 
Paulo, em Brasília? Queremos pedir ao Governador que ponha a mão 
na consciência e assuma, ainda que nos últimos meses, o Governo de 
Minas para ajudar a V. Exa., que é um combativo militar e está 
empenhado na questão da segurança. Que o Governador dê o seu 
exemplo e que esteja ao lado de V. Exa. e de todos nós. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Nobre Deputado, 
lamentamos a morte de mais um policial em Minas, da forma como 
aconteceu. A Polícia perde um dos seus, mas demonstra uma 
eficiência que já conhecemos. Minas Gerais é um Estado em que, 
graças à Polícia Civil e Militar, podemos nos sentir seguros. 

Deputado Sargento Rodrigues, queria convidá-lo, como Deputado e 
como representante da segurança pública em Minas Gerais, para 
importante reunião que vai acontecer no dia 4 de abril, em Montes 
Claros com membros da Secretaria de Estado da Justiça, que estarão 
debatendo a instalação do Centro de Reeducação do Menor. Já há 
alguns anos estamos batendo nessa mesma tecla, solicitando do 
Governo do Estado e do Governo Federal a liberação dos recursos 
para a construção dessa escola, que deverá atender aos jovens que 
estão no caminho da delinqüência, da criminalidade. E essa primeira 
escola será construída em Montes Claros, região que necessita e não 
tem instituição dessa natureza. 

Fica o meu convite extensivo a todos os Deputados, para que 
possamos ouvir os técnicos da Secretaria da Justiça e os Vereadores 
de Montes Claros. Parabéns pelo seu pronunciamento. Muito 
obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço as palavras do 
companheiro Carlos Pimenta, do PDT, legítimo representante, em 
especial, da região Norte. Faremos todo o possível para estar junto a 
V. Exa., somando esforços, para que, verdadeiramente, Montes 
Claros possa não só instalar, como também discutir segurança pública 
permanentemente. Estamos tentando mudar esse quadro dentro da 
Assembléia de Minas e auxiliar o Congresso Nacional nas medidas 
que estão sendo tomadas. 

Por falar em Congresso Nacional, nessa ocorrência foram 
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apreendidos 5 fuzis AR-15 e 1 fuzil 762, armas de grande poder de 
fogo, além de 3 pistolas semi-automáticas, 500 cartuchos e 
carregadores de fuzil AR-15, rádios transmissores HT, que são 
utilizados apenas pela polícia e que estavam em mãos de bandidos. 

Constatamos que essas quadrilhas estavam bem equipadas e 
preparadas para a prática do crime organizado. Seqüestraram um 
Gerente do Banco ltaú e iriam utilizá-lo para facilitar o assalto ao 
Banco. 

Sofremos a perda do policial Antônio Caetano Gandra, Cabo da PM, 
da 26a Companhia do 18° Batalhão, que fica em Contagem, RMBH. 
Ressalto que, se esses fuzis tivessem sido apreendidos em poder de 
um cidadão que não tivesse praticado assalto a Banco ou seqüestro, 
infelizmente haveria apenas a prisão por porte ilegal de armas. Os 
policiais entregariam a ocorrência, seria lavrado o auto de prisão em 
flagrante e, duas horas depois, os cidadãos sairiam porta afora, 
depois da chegada do advogado e do pagamento da fiança. 
Infelizmente, o advento da Lei n° 10.259 tornou isso possível. Temos 
que discutir, com a máxima urgência, o que se propõe em Brasília, a 
fim de que o porte ilegal de armas tenha pena severa, maior do que a 
pena mínima de dois anos, e seja inafiançável. Assim, quando os 
policiais realizarem "blitz" e prenderem marginais armados, evitaremos 
que saiam duas horas depois de serem autuados. 

Há imensa necessidade de se discutir segurança pública no 
Congresso Nacional, na Assembléia de Minas e nas Câmaras 
Municipais, porque essa luta é de todos. Já ocupei esta tribuna, várias 
vezes, para dizer que esse tema requer ação conjunta. Sou o primeiro 
signatário da Proposta de Emenda à Constituição n° 33, que trata da 
integração do aparelho policial, ou seja, da Polícia Civil e da Polícia 
Militar, mas que, infelizmente, não tem tido a acolhida necessária. 

Fica aqui um apelo ao Presidente da Casa, no sentido de que 
coloque a matéria, imediatamente, em pauta. Esses marginais 
estavam sendo investigados pela Delegacia de Roubo a Bancos de 
Betim, segundo notícias da rádio Itatiaia, por causa do episódio de 
invasão a um sítio em Betim, mas a Polícia Militar não tinha 
conhecimento dessas investigações. O contrário também acontece. 
Ora a Polícia Militar desenvolve a operação, sem o conhecimento da 
Civil, ora a Polícia Civil desenvolve a operação, sem o conhecimento 
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da Militar. 

E onde está a Força Tarefa, que se reuniu no episódio da morte do 
Promotor Francisco José Lins do Rego? Quero ver se o policial que foi 
morto e outros cidadãos que também foram vítimas no enfrentamento 
diário da criminalidade trarão a integração das duas polícias, farão 
com que se dêem as mãos para o combate ao crime. Quero ver 
também se as autoridades do Executivo Estadual e do Executivo 
Federal darão a devida atenção ao caso. 

Na época do seqüestro da moça no interior de um coletivo, no Rio 
de Janeiro, o Governo Federal anunciou o plano de segurança 
pública, que, três meses depois, era engavetado. Com a morte dos 
Prefeitos e do Promotor, as chamas foram reacendidas, mas, agora, o 
assunto começa a cair no esquecimento. 

Os veículos de comunicação estão também se acalmando, deixando 
de publicar as matérias e deixando de buscar a responsabilidade. 
Faço um apelo para que não tenhamos de ocupar esta tribuna para 
falar de um companheiro que morreu, vítima dessa escalada da 
violência, que vem crescendo com o tráfico de drogas e de órgãos em 
nosso Estado. 

Fornecerei um dado extremamente preocupante e alarmante relativo 
ao Bairro Cabana, na região Oeste de Belo Horizonte. De 1 o de janeiro 
até o presente momento, já foram mortas 16 pessoas, vítimas da 
disputa de duas gangues daquela favela. Esta Casa tem o dever de 
votar as matérias relacionadas à segurança pública. Os comandos da 
PM e da Polícia Civil têm a obrigação moral, até mesmo para surtir 
efeito frente à tropa que comandam, de desencadear operações de 
inquietação, de agir preventivamente, evitando que crimes bárbaros 
como esses voltem a acontecer em nosso Estado. Muito obrigado. 

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

senhoras e senhores, o meu pronunciamento terá o sentido oposto da 
fala do Deputado Sargento Rodrigues, que discorreu, com muita 
propriedade, a respeito da criminalidade e da morte de um policial 
militar. Darei boa notícia e, por meio dela, testemunharei um trabalho 
que o Prefeito Josefino Viana, de Januária, está realizando no Norte 
de Minas. 
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Nesse final de semana, em parceria com o Governo do Estado, 

foi instalado um Centro de Atendimento à Saúde da Mulher. Essa 
notícia pode não causar muito interesse, mas um Prefeito que luta 
com muita dificuldade acabou de instalar um centro que atenderá a 
mais de 40 municípios vizinhos. Esse centro ganhou um mamógrafo 
de última geração, com a capacidade de fazer cerca de 300 
mamografias por mês. Esse instrumento será útil e importante para o 
combate ao câncer de mama, que mata a mulher e não escolhe idade, 
posição social e econômica. A região de Januária, de Manga e de 
ltacarambi terá acesso a esse consultório, composto de dois 
colposcópios para fazer o exame de prevenção do câncer do útero e 
de um aparelho cirúrgico de alta freqüência, que é a última novidade 
no combate ao câncer do útero. A mulher não precisa mais ser 
internada para retirar o útero. No consultório, em caráter ambulatorial, 
poderá ser submetida à cirurgia das lesões precursoras do câncer. Há 
um centro de fisioterapia, de nutrição e de acompanhamento e 
tratamento psicológico da mulher. Esse é o motivo para estarmos 
enaltecendo o esforço do Prefeito Josefino, dos Vereadores e das 
autoridades de Januária, que não mediram esforços para, em parceria 
com o SESC, instalar talvez o mais bem equipado centro de 
atendimento à mulher do interior do Estado. Essa cidade pobre, 
localizada em uma região esquecida, dá um exemplo de cidadania, de 
perseverança e de respeito para com a mulher mineira. Cerca de 2 mil 
mulheres por mês recorrerão a esse centro de atendimento. Outros 
grandes municípios poderiam acompanhar esse exemplo da cidade de 
Januária. 

Sabemos o quanto a sociedade e o quanto as autoridades devem à 
mulher mineira, que tem morrido ainda jovem, porque, de um 
momento para outro, tem se deparado com um câncer de colo do 
útero ou de mama que, muitas vezes, já está numa situação em que a 
medicina nada pode fazer. Parabéns, Prefeito de Januária, parabéns, 
Governador Itamar Franco. É necessário que exemplos iguais a esse 
sejam repetidos, principalmente nas cidades-pólo de nosso Estado. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Esgotada a hora 
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destinada a esta parte, a Presidência passa à 2• Parte da reunião, 
com a 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações 
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. 

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

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos n°s 3.212 a 
3.214/2002, da Comissão de Direitos Humanos, e 3.215/2002, da 
Comissão de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do 
Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de Direitos 
Humanos - aprovação, na 1 02• Reunião Ordinária, do Projeto de Lei 
no 1.919/2001, do Deputado Antônio Júlio, e do Requerimento no 
3.160/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pela Comissão de 
Educação - aprovação, na 79• Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
nos 3.161/2002, do Deputado Dimas Rodrigues; 3.172/2002, do 
Deputado Antônio Carlos Andrada; 3.187/2002, do Deputado Pedro 
Pinduca, e 3.191 a 3.193/2002, do Deputado Edson Rezende; pela 
Comissão de Saúde - aprovação, na n• Reunião Ordinária, do 
Projeto de Lei no 1 .869/2001, do Deputado Sebastião Costa; pela 
Comissão de de Turismo - aprovação, na 68a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 3.114/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 
3.100/2002, do Deputado Alencar da Silveira(Ciente.Publique-se.); 
pelo Deputado lvair Nogueira(2) - indicando o Deputado Luiz Menezes 
para membro efetivo da CPI do Sistema Prisional, na vaga do 
Deputado lrani Barbosa, indicando o Deputado José Henrique para 
membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 77/2001, na vaga do Deputado 
Luiz Tadeu Leite, e indicando o Deputado Luiz Tadeu Leite para 
membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição no 81/2002, na vaga do Deputado 
José Henrique; pelo Deputado Durval Ângelo - indicando o Deputado 
Edson Rezende para membro efetivo da CPI do Sistema Prisional, na 
sua vaga; pelo Deputado Agostinho Silveira - indicando o Deputado 
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Dinis Pinheiro para membro efetivo da CPI do Sistema Prisional, na 
vaga do Deputado Eduardo Brandão, e o Deputado Anderson Adauto 
para membro suplente da referida comissão, na vaga do Deputado 
Dinis Pinheiro (Ciente. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões e cópia às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Requerimento do 

Deputado João Batista de Oliveira, solicitando que o Projeto de Lei no 
1.532/2001 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para 
emitir parecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade 
com o inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Fábio Avelar, solicitando que o Projeto 
de Lei no 971/2000 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão do Trabalho perdeu o prazo para 
emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento 
Interno. 

Requerimento do Deputado Fábio Avelar, solicitando que seja 
anexado ao Projeto de Lei n° 971/2000 o Projeto de Lei n° 1.225/2000, 
por guardarem semelhança. A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso XIII do art. 232 do Regimento Interno. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento no 3.028/2001, da Comissão de 

Transporte, em que solicita ao Secretário de Agricultura e ao 
Presidente da RURALMINAS o envio a essa Comissão de todo o 
espelho do Projeto Bananal, localizado no Município de Salinas, com 
as especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. A Presidência vai renovar a votação do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento no 3.030/2001, da Comissão de Transporte, 
solicitando aos Secretários da Agricultura e do Planejamento e 
Coordenação Geral o envio a esta Casa de relatório pormenorizado 
sobre os motivos que levaram os órgãos e consórcios envolvidos na 
implantação das etapas do Projeto Jaíba 11 a prorrogar os prazos de 
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execução das obras e as vigências previstas nas cláusulas dos 
contratos originais. 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 3.070/2002, da Deputada Elbe Brandão, em que 
pede a manifestação do Secretário do Planejamento e Coordenação 
Geral sobre o déficit corrente de R$693.665.389,00 previsto no Projeto 
de Lei no 1.796/2001, que estima as receitas e fixa as despesas para o 
exercício 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. 

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

Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 

reunião os vetos às Proposições de Lei n°s 14.950, 14.951, 14.956, 
14.959 e 14.962, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, 
pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à 

Proposição de Lei n° 15.004, que dispõe sobre a política estadual de 
reciclagem de materiais. A Comissão Especial opina pela rejeição do 
veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum 
para votação, mas a existência de número regimenal para a discussão 
da matéria constante na pauta. 

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 
15.006, que cria o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria de 
Fogos de Artifício e dá outras providências. A Comissão Especial 
opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 O 
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minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

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

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

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 42 Deputados. Portanto 

há quórum para votação. 
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 

15.004, que dispõe sobre a política estadual de reciclagem de 
materiais. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, 
nos termos do inciso X do art. 261, c/c o inciso 11 do art. 263, do 
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que 
desejarem manter o veto deverão votar "sim" e os que desejarem 
rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantém o veto, e 
"não" rejeita o veto. A Presidência convida, para atuarem como 
escrutinadores, os Deputados Márcio Kangussu e Fábio Avelar. Com 
a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados 
para a votação secreta. 

O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres)-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho- Mauri Torres-

Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton 
Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson 
Adauto - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Hermeto - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - lvair Nogueira - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise 
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira. 
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O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores 

que procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do 
número de sobrecartas com o de votantes. 

- Procede-se à conferência das sobrecartas com o número de 
votantes. 

O Sr. Presidente - Votaram 46 Deputados. Foram encontradas na 
urna 46 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados votaram "não" 43 

Deputados. Está, portanto, rejeitado o Veto Parcial à Proposição de 
Lei no 15.004. À Promulgação. 

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 
15.006, que cria o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria de 
Fogos de Artifício e dá outras providências. A Comissão Especial 
opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação por escrutínio secreto, nos termos do inciso X do art. 261, c/c 
o inciso 11 do art. 263, do Regimento Interno. Com a palavra, o Sr. 
Secretário para proceder à chamada dos Deputados para a votação 
secreta. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho- Olinto Godinho- Mauri Torres-

Wanderley Ávila - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo 
- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - lvair Nogueira - João Paulo - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A Presidência 
recomenda aos escrutinadores que procedam à abertura da urna e à 
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de 
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votantes. 

- Procede-se à conferência das sobrecartas com o número de 
votantes. 

O Sr. Presidente - Votaram 44 Deputados. Foram encontradas na 
urna 44 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado; votaram "não" 43 

Deputados. Portanto está rejeitado o Veto Total à Proposição de Lei no 
15.006. À Promulgação. 

Prosseguimento da votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
521/99, do Deputado Antônio Júlio, que altera a redação do art. 2° da 
Lei no 12.186, de 5/6/96, que autoriza o Poder Executivo a conceder 
ingresso gratuito a menores de 5 a 12 anos de idade, a profissionais e 
autoridades que menciona, em competição esportiva realizada em 
estádio e praça de esportes de propriedade do Estado. A Comissão 
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão 
de Educação opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, que 
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela 
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão 
de Educação. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Educação, que opina pela rejeição da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 
e pela aprovação das subemendas que receberam o no 1, que 
apresenta, às Emendas n°s 2 e 3. A Presidência vai renovar a votação 
do projeto, salvo emendas e subemendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda no 1 e as subemendas que receberam o no 1 às 
Emendas nos 2 e 3, que receberam parecer pela aprovação. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Emenda no 1 e da 
Subemenda no 1 à Emenda no 2, ficam prejudicadas a Subemenda no 
1 à Emenda n° 1 e a Emenda n° 2. Em votação, a Emenda n° 3. Os 
Deputados que queiram rejeitá-la permaneçam como se encontram.(-
Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de 
Lei n° 521/99 com a Emenda no 1 e com as Subemendas que 
receberam o no 1 às Emendas n°s 2 e 3. À Comissão de Educação. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- Votação, em 1° turno, do 
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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 Justiça perdeu prazo para emitir parecer. 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 Fiscalização 
Financeira. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 591/99, do Deputado 
João Leite, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município 
de Rio Manso. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo 
no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o 
Projeto de Lei no 591/99 na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 690/99, da Deputada 
Maria Olívia, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao 
Município de Gonçalves 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 790/2000, do Deputado 
Agostinho Patrús, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o 
imóvel que especifica ao Município de ltamonte. 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 
n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto 
de Lei n° 790/2000 na forma do Substitutivo n° 1 . À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 837/2000, do Deputado 
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João Paulo, que proíbe as concessionárias de serviço público do 
Estado de fazerem cobrança de valores a serem repassados aos 
municípios e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Justiça. As Comissões de Assuntos Municipais e de Fiscalização 
Financeira opinam pela rejeição do projeto e do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Justiça, que recebeu das Comissões de Assuntos Municipais e 
Fiscalização Financeira parecer pela rejeição. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 837/2000 na 
forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.470/2001, do Deputado 
Edson Rezende, que institui o Certificado e o Selo Cidadão no âmbito 
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina por 
sua aprovação, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. 
Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 1.470/2001 na forma do 
Substitutivo no 1. À Comissão do Trabalho. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.611/2001, do Deputado 
Márcio Cunha, que dispõe sobre a prioridade de tramitação aos 
procedimentos administrativos em que figurem como parte 
interessada, direta e indiretamente, pessoas com idade igual ou 
superior a 65 anos e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho 
opina pela rejeição do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À Comissão do Trabalho. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1 .688/2001, do Deputado 
Luiz Menezes, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria da Saúde da 
Mulher de Minas Gerais e o cargo de Ouvidor de Saúde da Mulher de 
Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Saúde conclui 
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pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, 
que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, com 
a Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1, 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 turno único, o Projeto 
de Lei n° 1.688/2001 na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 
1. À Comissão de Administração Pública. 

Declaração de Voto 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, entre os dois projetos 

que foram votados, votamos o Projeto de Lei no 1.611/2001, de nossa 
autoria, que dispõe sobre a prioridade de tramitação dos 
procedimentos de administração em que figurem como parte 
interessada, direta ou indiretamente, pessoas com idade igual ou 
superior a 65 anos. Essa medida já foi tomada no nível do Governo 
Federal e a estamos estendendo ao nível do Estado de Minas Gerais. 
Mas o que gostaria de sublinhar neste momento é a aprovação de 
diversos projetos, entre eles, esse projeto, porque tenho sido um 
crítico ardoroso da necessidade de agilizarmos a tramitação dos 
projetos, especialmente nas comissões. Eu mesmo sou autor de mais 
de 40 projetos, a maioria deles em comissões, outros que aguardam a 
liberação para virem a Plenário. Tenho sido um apologista da causa 
extremamente relevante de efetivamente darmos prioridade à votação 
dos projetos. E isso porque, nos últimos tempos, esta Casa foi alvo de 
críticas, especialmente de grande parte da imprensa, no que concerne 
aos trabalhos aqui realizados. E, hoje, temos que continuar a 
discussão com a sociedade, que precisa saber a que se presta o 
parlamento estadual, qual é a função do Deputado Estadual. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, uma de nossas funções precípuas e 
constitucionais é legislar. Portanto, o processo legislativo tem de ser o 
carro-chefe dos nossos trabalhos nesta Casa. É por isso, Sr. 
Presidente, que quero, mais uma vez, dizer aos Deputados da 
importância de estarmos no congresso da UNALE neste ano, de 18 a 
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20 de abril, quando discutiremos, entre outros assuntos, a 
implantação de nosso Poder legiferante. Na UNALE, como 
representante desta Casa, tenho defendido que, cada vez mais, temos 
de estabelecer prioridades para o parlamento estadual. Em todas as 
reuniões de que tenho participado, tenho debatido esse assunto, 
tendo convencido meus pares de que será o tema central de nosso 
congresso neste ano, é ampliar nosso poder legiferante. Quero 
aproveitar a presença do Deputado Antônio Júlio, neste momento 
presidindo esta reunião - já conversei com a assessoria, e 
aproveitando, aliás, o nosso assessor, a quem carinhosamente 
chamamos de "Dudu" -, e pedir que venha a Plenário o projeto de 
resolução que delega de forma coordenada à União Nacional dos 
Legislativos Estaduais - UNALE - que possamos apresentar à Câmara 
Federal uma proposta de emenda à Constituição que amplie o poder 
legiferante dos parlamentos estaduais. Isso já foi aprovado em várias 
Assembléias do País. 

Sr. Presidente, faço um apelo a V. Exa., principalmente num 
momento em que acabamos de votar uma série de matérias, 
vencendo a etapa dos vetos que estavam sobrestando a nossa pauta, 
para que coloque esse projeto de resolução em votação em Plenário, 
para que possamos delegar isso à UNALE. 

Esse assunto já foi conversado com o Presidente da Câmara 
Federal, o Deputado mineiro Aécio Neves, que está disposto a colocar 
esse projeto em votação, para que possamos estabelecer para os 
parlamentos estaduais maior poder legiferante, ou seja, maior 
possibilidade de nós podermos legislar, cumprindo, assim, o nosso 
maior preceito constitucional, que é fazer leis. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

3" Parte 
O Sr. Presidente Esgotada a matéria destinada à 2" Fase da 

Ordem do Dia, a Presidência passa à 3• Parte da reunião, destinada a 
comunicações e a oradores inscritos. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Dimas 
Rodrigues - falecimento da Sra. Diana Reis de Carvalho Sá Mola, 
ocorrido no dia 7 de março, em Araçuaí; Sávio Souza Cruz -
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falecimento do Sr. João Pedras, ocorrido no dia 13 de março, em 
CuNelo; e Deputado Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Benevides 
Meireles, ocorrido no dia 13 de março, em Várzea da Palma (Ciente. 
Oficie-se.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas 

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reun1ao, 
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 20, 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 227• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 14/3/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte 
(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para 
verificação de quórum; existência de número regimental para 
discussão - Discussão de Proposições: Prosseguimento da discussão, 
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 14.951; 
discursos dos Deputados Antônio Carlos Andrada e João Leite; 
questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; 
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento. 

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - DuNal Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira- João Batista de Oliveira- João 
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Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira 
- José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

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

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

1 a Parte 
Ata 

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

2" Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2" Parte da reunião, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30 

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 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 26 Deputados. Não há 

quórum para votação, mas o há para a discussão da matéria 
constante na pauta. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Posseguimento da discussão, em turno único, do 
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Veto Parcial à Proposição de Lei no 14.951, que acrescenta os §§ 
20 e 21 ao art. 12 da Lei n° 6.763, de 26/12175, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial 
opina pela manutenção do veto. Continua em discussão o veto. Para 
discuti-lo, com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada, que 
ainda dispõe de 4 minutos e 30 segundos. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, senhores 
parlamentares, prezada assistência, telespectadores da TV 
Assembléia, ocupamos a tribuna para dar seqüência à discussão do 
veto ao Projeto de Lei no 825, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, veto 
esse oposto pelo Governador Itamar Franco. A nossa estada na 
tribuna neste momento, conforme já havíamos anunciado, é uma 
atuação que se configura dentro do quadro da obstrução, no intuito de 
ganhar tempo. Tive até informações agora há pouco que reforçam 
essa nossa disposição pela obstrução. 

Ontem à tarde, na Comissão de Administração, havíamos feito um 
acordo para que a próxima reunião da comissão ocorresse na terça-
feira da semana que vem. Houve um entendimento e um acordo 
firmado. Este já foi quebrado. A reunião que estava marcada 
anteriormente para terça-feira foi antecipada para hoje à tarde. Na 
medida em que os prazos são encurtados, não são respeitados, em 
que a Oposição e os próprios servidores são tolhidos no tempo para 
poder estudar a questão previdenciária, não nos resta outro caminho a 
não ser a obstrução. Se o tempo não é dado por entendimento, por 
diálogo, por conversação, temos que ganhar esse tempo, no Plenário, 
utilizando a discussão dos vetos que estão em faixa constitucional e 
que trancam a pauta. Essa é a forma que encontramos para ganhar 
tempo, para discutir a questão previdenciária. 

É preciso ficar muito claro que não estamos aqui fazendo juízo de 
valor, dizendo que o projeto é ruim, é bom, que falta isto ou aquilo. 
Estamos apenas fazendo um exercício regimental para conseguir 
tempo para avaliarmos com profundidade a proposta e as sugestões 
que não param de chegar. São emendas, sugestões que não param 
de chegar. Então, precisamos de tempo para formar consenso. 

Já percebemos, aliás, que dentro do próprio Governo há divisão. Há 
um grupo liderado pelo IPSEMG que quer um formato de previdência; 
há outro, liderado pela Secretaria de Administração e pela Fazenda, 
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que quer outro formato. Está havendo conflito dentro do próprio 
Governo. Precisamos, então, aguardar o posicionamento desses 
grupos que se estão digladiando internamente, ouvir a posição dos 
servidores, a posição da Coordenação Sindical, as contribuições dos 
parlamentares, tanto os da base do Governo quanto os da Oposição. 
Quer dizer, isso mostra a complexidade do quadro. Num quadro tão 
confuso quanto esse, não se pode votar a toque de caixa a questão 
previdenciária. Não se sabe sequer o que está sendo votado, que 
linha será adotada. 

Então, queremos, Sr. Presidente, utilizar o tempo que temos para 
discutir os vetos para ganhar tempo, uma vez que, para negociação, 
esse tempo não está sendo dado. Aliás, acordos estão sendo 
quebrados, como o que foi firmado ontem para que a reunião da 
Comissão de Administração fosse na terça-feira vindoura, tendo sido 
ela antecipada para hoje. Então, em vista desse quadro, estamos em 
estado de obstrução. 

Gostaria, nos 30 segundos que me restam, de fazer um apelo à 
Liderança do Governo, às lideranças dos servidores para que evitem 
que o embate sobre a questão previdenciária chegue ao Plenário. 
Temos comissões técnicas na Casa que podem discutir à exaustão e 
encontrar um projeto que, se não tiver o apoio da totalidade, pelo 
menos obtenha o consenso da grande maioria. Isso não está sendo 
aproveitado. Aqui, no Plenário, a tendência é a radicalização 
aumentar, e o projeto se arrastar por semanas, até meses, porque 
será muito difícil, depois de encurtado o tempo, no Plenário, a 
apresentação de emendas, para uma negociação mais profunda, para 
se conseguir algum entendimento em torno da matéria. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Com a palavra, para 
discutir o veto, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
telespectadores da TV Assembléia, vimos a esta tribuna para tratar de 
um dos vetos do Governador, entre os mais de 20 que estarão na 
pauta. No início dos nossos trabalhos, temos esse Veto Parcial à 
Proposição de Lei n° 14.951, que vem de uma Comissão Especial que 
acaba de dar parecer em outros quatro vetos, que se juntarão aos que 
estão na pauta. Outros, depois da apreciação das Comissões 
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Especiais, deverão vir a Plenário. Temos em mãos o parecer da 
Comissão Especial, que é pela manutenção do veto. Estou falando de 
uma questão do Estado, da legislação tributária do Estado de Minas 
Gerais. O nosso País vem enfrentando uma situação difícil em relação 
à legislação tributária, por falta de uma reforma, que teria de ser feita. 
Mas, infelizmente, não foi feita. Tenho uma posição em relação à 
questão tributária, que, a cada dia, se consolida mais. Esse projeto 
dava essa oportunidade, ou seja, que o setor importante produtivo do 
Estado pudesse ter competitividade no País. Estamos acompanhando, 
e em Minas Gerais, alguns setores têm perdido muito. Tenho 
informação de que os frigoríficos do Pará colocam carne em Minas 
Gerais 17% mais barata. Temos uma competição no País, mas, 
infelizmente, o Estado de Minas não compete, não trata a questão 
tributária, não torna o nosso setor produtivo competitivo. Não adianta 
pensar que não teremos, em nosso País ou mesmo no mundo, 
competição. Ela ocorrerá. Acompanhamos, na semana passada, a 
decisão dos Estados Unidos em relação ao aço brasileiro, algo que 
tem a ver com um setor muito importante da economia de Minas 
Gerais. Os Estados Unidos são competitivos, estão protegendo um 
setor. Em Minas Gerais, não vemos uma discussão aprofundada em 
relação a setores tão fundamentais para a economia do Estado. 

Podemos perceber como a visão dos que nos governam hoje está 
ultrapassada. Não existe emprego sem empresa, sem setores 
produtivos, sem empresários. E vemos que o Estado não teve 
coragem para discutir essa questão. Vários Deputados da Assembléia 
Legislativa tiveram, em vários momentos, coragem para discutir essa 
situação no parlamento. De alguma maneira, eles até exigiram do 
Governo do Estado algumas mudanças em setores da nossa 
economia, por causa do peso dos tributos sobre esses setores, os 
quais praticamente anulavam a sua competitividade nas economias 
nacional e internacional. Vários Deputados apresentaram projetos, e 
pudemos ver que houve mudanças. 

Mas temos uma visão que considero ultrapassada sobre essa 
questão. Precisamos discutir a situação desses setores tão 
importantes de Minas Gerais com coragem. Já discutimos 
exaustivamente a questão das microempresas. Mas, o Governo vetou 
o projeto que trata de um problema tão importante, e nos 
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debruçaremos novamente sobre ele. Praticamente 70% de nossos 
empregos dependem das microempresas. E o Governo veta o projeto. 
Encontramos essa dificuldade pelo caminho e espero que a 
Assembléia reafirme sua posição, que foi tomada depois de uma 
discussão exaustiva. Precisamos confirmar o sentimento que 
tínhamos quando aprovamos a proposta neste Plenário. Precisamos 
rejeitar o veto do Governador do Estado a essa proposta. 

O que defendemos da tribuna é uma reforma geral no Estado de 
Minas Gerais. Uma reforma que tire a penalização que está sendo 
imposta a setores fundamentais da economia mineira. Esses setores 
estão sendo penalizados, e não adianta querer manter essa situação. 
Ninguém sobrevive se tiver preços com diferenças de 18%. Não existe 
competição nesse nível. E creio que, se o Poder Executivo do Estado 
de Minas Gerais não quiser enfrentar a situação, a Assembléia precisa 
enfrentá-la em defesa da sociedade. Precisamos ter coragem para 
tornar este Estado competitivo. Precisamos defender a empresa e o 
empresário do Estado, aquele que está investindo, que está correndo 
riscos aqui e que vê seu produto ter uma diferença de 18%, 20%, em 
relação a outro Estado. 

Sabemos que o empresário não vai resistir dessa maneira. Não vai 
suportar, e, quando sua empresa fechar, fecharão também aqueles 
postos de trabalho. Por isso, precisamos mudar essa visão que está 
emperrando o crescimento de nosso Estado, que era a 2• economia 
do País e que já perde para o Rio de Janeiro. 

O Rio de Janeiro foi ousado, agressivo em competitividade e fez 
aliança com o setor produtivo, com aqueles que geram emprego. Por 
isso, o Rio detém hoje a menor taxa de desemprego do País, 
enquanto a Região Metropolitana de Belo Horizonte detém as maiores 
taxas neste momento. 

Em nosso País, que trata a exportação como algo tão importante, 
vemos Minas Gerais perder agora para o Rio Grande do Sul. Semana 
passada, recebemos os números, pudemos observar nosso Estado 
perder em competitividade, perder o 2° lugar na economia nacional, 
perder para o Rio Grande do Sul em exportação, e não vemos um 
planejamento. Depois de três anos de Governo, não existe 
planejamento, uma proposta, um objetivo por parte do Governo do 
Estado. Já tive oportunidade de dizer aqui que o Governo do Estado já 
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mudou o Secretário do Planejamento quatro vezes. Repito outra 
frase que procuro sempre dizer: quem não planeja, planeja fracassar. 
Esse é um Governo que não planejou. Estamos vendo a perda no 
emprego, na exportação e no setor produtivo no Estado. Isso precisa 
mudar. 

Alertados por esse grande número de vetos do Governador, 
principalmente em relação aos tributos, espero que concluamos que 
precisamos de planejamento para a questão tributária em Minas, uma 
verdadeira colcha de retalhos. Não existe linha a definir. A expectativa 
que temos é a de que o Estado seja competitivo e, de alguma forma, 
proteja suas empresas, dê condições para que suas empresas 
cresçam, porque, se não tivermos empresas, empresários, não 
teremos emprego. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - V. Exa. fez 
algumas referências ao Estado do Rio de Janeiro, comandado pelo 
Governador Garotinho, do partido de V. Exa., que vem fazendo boa 
administração. 

Quanto aos vetos, também tenho um projeto de minha autoria, da 
estadualização dos bingos em Minas nos moldes do que foi feito pelo 
Governador do partido de V. Exa. no Rio de Janeiro, por decreto. 
Aqui, temos muito mais força porque vem por lei, e foi vetado. 

Gostaria de lembrar V. Exa. de que o Rio de Janeiro fatura quase 
R$1.500.000,00 por mês para ser aplicado no setor social. Minas 
Gerais, como é um Estado maior, poderia chegar a ter arrecadação de 
R$2.000.000,00 com essa estadualização, dando segurança ao 
apostado r. 

Gostaria de lembrar que nosso projeto que foi apresentado e 
aprovado por esta Casa e vetado pelo Governador Itamar Franco é 
exatamente o decreto do Governador Garotinho. A assessoria de 
nosso gabinete, com algumas modificações, copiou na íntegra o 
projeto. 

Teremos de acertar algumas modificações, é claro. Trocar o nome 
"LOTERJ" por Loteria Mineira é uma delas. 

Quando vemos que o Estado não quer arrecadar, ficamos pensando 
que os cofres públicos mineiros devem ter muito dinheiro e que Minas 
Gerais não tem problema nem com a saúde, nem com a segurança 
pública. Quem perde uma receita dessas não está precisando de 
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recursos. 

Realizaremos nesta Casa, em agosto, um grande debate, com a 
participação da LOTERJ, das loterias de todos os Estados, das 
Assembléias Legislativas do País, do Ministério Público e . do 
Judiciário, para discutirmos o jogo no Brasil. Será uma 
teleconferência, já autorizada pelo Presidente da Casa. 

Jogos são realizados em todos os lugares, e é triste ver 
transatlânticos passando o verão no Brasil e voltando com nosso 
dinheiro, exatamente aquele que poderia ser aplicado aqui, no campo 
social. 

Sei da posição de V. Exa. relativa ao jogo, mas o jogo é uma 
realidade nacional e não pode continuar ilegal. Temos de legalizá-lo 
em Minas, como outros Estados já o fizeram. 

Agradeço a oportunidade de aparteá-lo e peço-lhe a colaboração 
quando da votação do projeto que estadualiza o bingo em Minas 
Gerais. 

O Deputado João Leite - Agradeço a contribuição do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. 

Continuo a avaliação da situação geral de Minas Gerais, defendendo 
que a Assembléia Legislativa deve fazer o que o Poder Executivo não 
fez até hoje: discutir a situação tributária do Estado. 

Tratamos, nesse projeto, das indústrias têxteis, de calçados, de 
fiação e de vestuário, mas muitos outros setores no Estado merecem 
igual atenção. 

A Assembléia Legislativa tem de fazer a avaliação da tributação de 
Minas Gerais. Há disparidades. Não é possível que setores da nossa 
economia tenham condição de competir com os de outros Estados, 
tendo de arcar com a alíquota que lhes é cobrada. A Assembléia 
Legislativa deveria iniciar uma ampla discussão, para proteger nossa 
economia, nosso setor produtivo; para proteger os que investem e o 
emprego de numerosos cidadãos. 

É impossível convivermos com os altos índices de desemprego e 
com a situação imposta à sociedade mineira. Não dá para ignorar o 
caos da saúde no Estado. Não dá para suportar pessoas morrendo 
em filas, aguardando uma vaga no CTI. 

Não é possível convivermos com essa situação na Região 
Metropolitana. Não é possível convivermos com a morte dos bebês 
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sem acesso ao CTI neonatal. Precisamos discutir essa questão. 

A população precisa ter acesso a emprego. Já não podemos 
conviver com o jovem que busca o primeiro emprego e que, 
desempregado, se torna presa fácil dos traficantes de drogas. Os 
jovens estão superlotando as celas das delegacias. Os "aviões" de 
traficantes têm menos de 24 anos de idade. Não é possível que Minas 
Gerais permaneça nessa situação. Os nossos jovens, os nossos 
cidadãos e cidadãs, precisam ter acesso ao emprego. 

Não é possível convivermos com a situação da segurança pública 
no Estado. A cada final de semana, 20 homicídios são praticados na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Não é possível convivermos 
com as pessoas sendo permanentemente assaltadas no centro de 
Belo Horizonte, no centro de Venda Nova, na Região Metropolitana. 
Precisamos dar condições à segurança pública. E, para obtermos 
recursos, precisamos de uma grande mudança no Estado. 
Precisamos dar ao setor produtivo de Minas Gerais condições para 
que alimente a máquina pública, para que os setores fundamentais -
saúde, segurança e educação - recebam os recursos. 

As 127 creches conveniadas com a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte fecharam suas portas, porque há 90 dias não são 
repassados recursos. As crianças estão nas ruas. 

Precisamos dar fôlego à economia de Minas Gerais, e não será com 
medidas como a do Governador do Estado de vetar o projeto da 
microempresa aprovado pela Assembléia Legislativa. Não será com 
essa visão do Poder Executivo, que não traz absolutamente nada de 
moderno. Enquanto isso, o Estado perde. Nossa economia já não é a 
2• do País. O Rio de Janeiro detém a 2" economia. Perdemos em 
exportação. O Estado de Minas perde em agilidade. Não é com essa 
visão que mudaremos a situação do emprego no Estado. É 
fundamental que o setor agrícola tenha crédito. Mas onde está esse 
crédito? O Estado não tem dado a esse setor, vital para Minas Gerais, 
condições de crescimento, de manutenção do homem e da mulher no 
campo, condições para a agricultura familiar sobreviver. 

Sr. Presidente, essa é uma discussão importante e tem de ser de 
toda a Assembléia e de setores da economia hoje desprotegidos em 
nosso Estado. Como muitos Deputados já legislaram sobre essa 
questão, espero que a Casa amplie a discussão do peso tributário em 
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nosso Estado sobre o setor produtivo. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte) - Agradeço ao 
Deputado João Leite a oportunidade do aparte e faço coro com as 
suas colocações. Na verdade, falta ao Governo de Minas uma política 
definida para manter, alavancar, incentivar o crescimento e o 
desenvolvimento do Estado. 

Nos últimos três anos assistimos às conseqüências tristes e 
nefastas daquele ato, que hoje todos reconhecemos impensado e até 
irresponsável, da declaração da moratória do Estado. Ela quebrou a 
confiança que o Estado tinha não só diante da Federação brasileira, 
mas em todos os níveis internacionais, dificultando, assim, a 
captação, até mesmo a atração de recursos e investimentos em Minas 
Gerais. 

Estamos vendo, mês a mês, uma certa decadência econômica e 
financeira do nosso Estado. Ainda há pouco, a imprensa divulgava 
que o Rio Grande do Sul passava Minas Gerais e ocupava a segunda 
posição em termos de exportação. Logo Minas, que é 
indiscutivelmente muito maior em termos populacionais e de 
diversidade, inclusive de localização estratégica, pois está no centro 
do País. Minas, que tem todas as condições superiores ao Rio Grande 
do Sul, hoje está atrás daquele valoroso Estado brasileiro. Tudo isso é 
conseqüência de uma política que cuida apenas de viver de 
sobressaltos, de agressões, de confrontos, sempre tendo a questão 
política como mote principal e nunca a questão administrativa. 

Tanto é que, passados esses três anos, infelizmente Minas começa 
a colher esses frutos negativos. A questão é tão grave que o Governo 
sentiu a necessidade de inundar os meios de comunicação com uma 
intensa e agressiva publicidade, para tentar levantar a sua própria 
imagem e a do Estado, com notícias acintosamente mentirosas. A 
propaganda oficial do Governo anuncia, por exemplo, a construção de 
12 usinas hidrelétricas no Estado, quando a mensagem do 
Governador aqui na Assembléia cita apenas três e a possibilidade de 
mais quatro. 

Observamos na propaganda oficial que o nível de segurança 
aumentou e que a criminalidade caiu, que a situação das polícias em 
Minas é a melhor possível, quando sabemos que a situação existente 
é outra e mostra que a Polícia Civil e a Polícia Militar vêm tentando, 
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com todas as energias, suplantar as suas dificuldades com a falta 
de recursos e de apoio, o que reflete no aumento da criminalidade. A 
propaganda colorida do Governo mostra que tudo está bom, que a 
criminalidade está caindo, que a polícia está melhorando em termos 
de equipamentos, está ganhando equipamentos novos, quando 
sabemos que a realidade é totalmente contrária a essa. Centenas de 
municípios mineiros sequer têm viatura policial e, quando têm, é 
viatura que anda um dia e fica três no estaleiro. E, para andar nesse 
um dia, o policial tem de bater às portas da Prefeitura. Se a Prefeitura 
não der o dinheiro da gasolina, o carro não anda. Essa é a triste 
realidade da segurança em Minas, e o Governo tem a coragem de 
dizer que tudo está bom, que tudo está melhorando. 

Infelizmente, o Governo do Estado, em sua falta de ação 
administrativa, tem trazido conseqüências gravíssimas para o nosso 
Estado. É um Governo que só cuida de política. Enquanto o nosso 
Estado está passando por problemas como a dengue, a falta de vagas 
nos CTis e outros problemas sérios no interior, o Governo fica 
tratando de prévia de PMDB em Brasília, aqui ou acolá. O Governador 
só trata de sua questão eleitoral, como se Minas estivesse em função 
de seu projeto. Isso não é admissível, e precisamos reagir. 

Em sua fala, V. Exa. coloca com muita propriedade todas essas 
questões. É preciso definir uma ação mais séria do Estado. Ainda 
mais em consonância com a fala de V. Exa., quero lembrar a situação 
do Micro Geraes, um projeto debatido durante um ano nesta Casa e 
discutido no interior, com a Assembléia se esforçando para atender 
aos pequenos empresários e aos microempresários de nosso Estado, 
com uma legislação que lhes dê incentivo e sobrevida. Depois de esse 
projeto ter sido aprovado, por unanimidade, no Plenário desta Casa, o 
Governo tem coragem de vetá-lo totalmente, jogando tudo no chão, 
como se os pequenos empresários e os microempresários nada 
valessem. 

Então, está na hora de haver essa discussão profunda. A Oposição 
aqui está para incitar, trazer, incentivar, buscar o diálogo e o 
entendimento por meio do debate, mas o Governo não quer isso. Essa 
é a verdade: o Governo não quer discutir; quer apenas falar e impor a 
sua vontade, porque não tem verdadeiros argumentos para uma 
discussão séria em favor do desenvolvimento do Estado. O Governo 
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não tem números, não tem dados, não tem estatística, não tem 
propostas ou projetos; é um Governo que vive apagando fogo e 
resolvendo problemas; que vive à voltas, aqui e acolá, com uma 
emergência que surge, e torcendo para os dias passarem. 

Mas torcendo mesmo está o povo mineiro, que conta no relógio as 
horas para que esse Governo termine e se inicie um novo tempo em 
Minas Gerais, com um Governo realmente voltado para os interesses 
do nosso Estado, que saiba diferenciar as questões políticas das 
administrativas, aproveitando as boas idéias, mesmo que surjam da 
Oposição, mesmo que venham daqueles que não o apóiem, para que, 
no campo das idéias, possa formatar políticas públicas em favor de 
nosso desenvolvimento. Precisamos de um governo assim; um 
governo arejado, aberto e transparente, que saiba fazer política com 
"p" maiúsculo, e não aquela política partidária, pequena, ficando 
dentro de um partido apenas, querendo transformar o gigantismo de 
Minas em uma questão de grêmio político. Isso não é possível. O 
partido existe em função do Estado e da sociedade, não o contrário. 
Muito obrigado, Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite* - Agradeço ao Deputado Antônio Carlos 
Andrada a sua intervenção, que vem enriquecer este debate, com 
argumentos sólidos e com conteúdo. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Ilustre Deputado João 
Leite, estamos acompanhando o seu pronunciamento alusivo ao veto 
parcial ao projeto de lei do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
posteriormente encampado por outros. O conteúdo do projeto busca 
aliviar essa guerra fiscal que se implantou no Brasil, exatamente para 
fazer com que o Governo se sinta sensibilizado com a situação dos 
empresários, para que estes possam viabilizar suas empresas. 

Com essa taxação de 18% de ICMS, fica difícil as empresas 
sobreviverem em Minas Gerais. 

Isso tem gerado verdadeiro êxodo das empresas no Sul do Estado e 
no Triângulo. Em Uberaba, tive notícia de que uma confecção de 
grande porte, que geraria 400 empregos, já se transferiu para Goiás, 
antes mesmo de ter sido implantada. O projeto já estava pronto, 
aprovado pela Prefeitura, no entanto a empresa foi embora. Outras 
empresas também se têm transferido para outros Estados, haja vista a 
Cica, em Patos de Minas, que já foi para Goiás. Tudo devido à 
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incompreensão do Governo, que insiste no ICMS, de 18%. 
Preferimos buscar carros em São Paulo, porque o ICMS é mais 
barato. 

O núcleo desse veto é justamente isso. O Governador não aceitou 
que fosse compensada essa queda na arrecadação do ICMS, 
fazendo-se uma compensação no Fundo Estratégico para o 
Desenvolvimento do Estado. Não concordando, vetou. 

Isso tudo traduz a filosofia do Governo de Minas, que insiste em 
enfrentar, em confrontar-se com o espírito de federação do Brasil. 
Minas Gerais quer se transformar, neste Governo, numa república 
separada. Em seus atos, está pregando a separação, o confronto, 
num momento tão difícil. 

Como Deputados Estaduais, estamos sitiados na Assembléia 
Legislativa, cercados por todos os lados pela manipulação do 
Governo, porque em Minas os três Poderes são comandados pelo 
Executivo. Em que pese à resistência do Poder Legislativo, 
historicamente no Brasil não tivemos a alegria de ver os três Poderes 
funcionar de forma independente. Os Poderes, principalmente o 
Legislativo, acabam sendo subservientes ao Poder Executivo. 

No início desse Governo, o Governador mandou um bilhete para o 
ilustre ex-Presidente da Casa, ainda quando candidato, afirmando que 
não aceitaria participação eclética na Mesa da Assembléia e 
discriminou dois partidos. Ora, a democracia se caracteriza pela 
liberdade que tem todo o povo de escolher os seus representantes de 
forma livre e plural. 

Na teoria de Rousseau, no "Contrato Social", o cidadão entrega seu 
destino ao candidato em que votou para que ele possa representá-lo 
em qualquer circunstância, representar a vontade do cidadão e decidir 
os destinos da nação. 

Até hoje o Governador nâo entendeu ou não quer entender que a 
democracia é o produto livre da vontade popular, através de seus 
representantes. Infelizmente nosso Governo não tem estabelecido o 
devido diálogo com os Prefeitos. Na minha região, não tenho notícia 
de que ele tenha recebido Prefeitos, a não ser em circunstâncias de 
exceção. Não recebe Vereadores de cidades de pequeno porte, nem 
de cidades maiores. 

Se não convive bem com a classe política, como vai representar e 
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dirigir o Governo de Minas Gerais? Corno vai dirigir bem o 
interesse das famílias de Minas Gerais, se não tem o mínimo de 
diálogo? Governo que não dialoga é autocrático. Decide de forma 
viciosa, sempre entendendo só o mundo dele. 

Deputado João Leite, o veto que ora estamos discutindo reflete a 
própria filosofia do Governo. Num primeiro momento, como disse o 
nosso Líder, o Governo declarou uma falsa moratória. Não digo nem 
moratória, porque ele declarou sem o acordo das partes. Isso tem de 
ser devidamente formalizado e previamente acordado. 

Ele jamais compareceu a reunião de Governadores para tratar de 
assuntos econômicos e de desenvolvimento do Estado. 

Minas Gerais está entregue a um confronto político com o Governo 
Federal desde o dia da posse desse Governo que aí está. 
Reconhecemos no Governador uma pessoa proba, que prestou belos 
e grandes serviços ao Brasil, mas, depois que assumiu o Governo de 
Minas, contrariando a sua vontade, em que pese a sua vitória nas 
urnas, jamais permaneceu em Minas Gerais por mais de 20 dias. Se 
se fizer uma lista de freqüência, o Governador se ausentou 
constantemente de Minas, sempre em viagens eleitoreiras. As viagens 
do Governador não são para buscar o desenvolvimento de Minas, 
com poucas e raríssimas exceções, como, por exemplo, a viagem ao 
exterior para fazer contato para empréstimos. 

Enfim, para poder administrar, precisamos de recursos. Sem eles, 
não se resolve nada. Até acho que, no momento, em que pese à 
nossas divergências com outros partidos, as nossas diferenças de 
opiniões, não podemos deixar de reconhecer que a economia hoje 
está praticamente conduzindo a política. Antes, nos primórdios, a 
política era implantada para resolver o problema econômico. Hoje, 
com a predominância do mercado sobre a soberania das nações, 
reprovamos essa ditadura da globalização. Não estamos de acordo 
com ela, não fomos nós que implantamos isso, foram os grandes 
países. Foram os 2% mais ricos do mundo que implantaram essa 
política. 

Infelizmente, o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, apesar da 
resistência dos governantes e das tendências partidárias. Ouvimos 
freqüentemente que o Presidente da República é neoliberal. Não tem 
nada disso, é má informação da própria imprensa. Isso é dito para a 
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imprensa pela boca daqueles que querem fazer opos1çao 
sistemática. Estamos procurando adaptar-nos às intempéries do 
mundo econômico, que é uma verdadeira ditadura dos ricos sobre os 
pobres. E o Brasil tem que se adaptar a essa situação. Temos certeza 
de que o Presidente Fernando Henrique é um audaz timoneiro, e, às 
vezes, aceita uma coisa, contesta outra, mas está procurando um 
rumo, um rumo que Minas Gerais não tem e não procura; não se 
identifica com o rumo da política brasileira, o rumo da Federação, 
porque Minas está sem rumo desde o primeiro dia desse Governo. 

Como Deputados Estaduais, continuamos a fazer as vontades do 
Executivo, infelizmente, porque a maioria ainda não chegou à 
conclusão de que o Poder Legislativo é mais forte que o Executivo. 
Por isso, um veto dessa natureza começa a receber obstrução 
permanente na Casa. 

Há muitos adeptos do Governo nesta Casa que insistem em aprovar 
e em votar a favor do veto, mas temos que fazer com que o Poder 
Legislativo realmente seja a ressonância da vontade do povo. No que 
diz respeito à política específica da tributação do ICMS, não podemos 
nos conformar com esse imposto sempre alto que dificulta a vida dos 
mineiros. Então, precisamos fazer com que Minas Gerais se alinhe 
com o rumo da política econômica e financeira do Brasil, ainda que 
seja para fazer as correções necessárias, para contestar com 
argumentos, com a prática da boa política, e não com a prática da má 
política, que é o confronto e o desentendimento pessoal. Minas Gerais 
precisa desenvolver-se, Minas Gerais tem potenciais enormes, mas 
deve dar vazão a uma política realmente democrática, no que tange à 
economia e à geração de emprego. 

Então, meu caro Deputado João Leite, apenas fiz essa intervenção 
para me identificar com o rumo do seu discurso, solicitando, pedindo a 
todos os Deputados desta Casa que se debrucem sobre os projetos 
de lei que por aqui passam, para que possamos, realmente, cumprir a 
nossa missão de legisladores. Em Minas Gerais, como no Brasil, 
quem está legislando sempre é o Executivo. Não seremos falsos e 
hipócritas. Também o Governo Federal está legislando sempre com 
medidas provisórias. Compete ao Legislativo deste País não ser 
subserviente. 

Estamos com o projeto da Previdência. Devemos fazer as correções 
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necessanas, enxergar todos os detalhes, temos que favorecer 
todos os funcionários de carreira, concursados e também aqueles que 
foram colocados por meio de artifícios, nos últimos 12 anos, 
principalmente nos primeiros oito anos, do Governo Hélio Garcia e do 
Governo Newton Cardoso. Sei que muitos não gostam de escutar 
isso, mas criaram, politicamente, 80% do problema que está aí nesse 
projeto da Previdência. Lá há 80% de funcionários que não foram 
concursados. Talvez fosse bem mais fácil fazer um projeto adaptando 
a essa reforma da Previdência esses 20% concursados. Tanto é fato 
que temos muito conflitos na hora de decidir, porque há 
corporativismo de várias formas. Cada um tem o seu eu colocado no 
projeto. Então, ele mandou essa bomba para a Assembléia, mas ela 
responderá. Peço a comunhão de todos os Deputados para que não 
façam deste Poder um Poder subserviente. Temos, sim, que aprovar 
esse projeto até o dia 31, para que Minas Gerais não tenha prejuízo 
devido às datas fatais das exigências da lei federal. Temos que fazer 
um projeto que tenha todos os contornos dos interesses de todos. 
Sabemos que isso é complexo, mas não vamos examinar o projeto 
apenas sob ótica do Governo. Olhem bem, isso podia ter sido 
colocado na Assembléia para debatermos simetricamente, com a 
participação de todos. 

Mas quando os projetos caem aqui, eles vão para a assessoria da 
Maioria, de onde vêm todos prontos, e querem impor o projeto goela 
abaixo. Não aceitam a participação simétrica da Minoria. O projeto 
deve ter o lado técnico, o lado político, mas não só de um partido ou 
da base do Governo, o que sempre acontece. 

Então, mais uma vez, não só como Deputado do PSDB, mas 
também preocupado com o Poder Legislativo, como Corregedor, fica 
aqui a colocação de que temos que fazer esse Poder ser forte. Não 
devemos nos quedar à vontade do Governo. Por isso mesmo, só 5% 
em Minas Gerais são regulamentadas. Das leis elaboradas nesta 
Casa, apenas 2% benficiam o povo. 

A vontade do povo está expressa somente em 2%. Noventa e oito 
por cento são de projetos dessa natureza, que o Governo aprova aqui, 
em dois meses. Quantas vezes um projeto importante tramita durante 
seis meses, um ano, dois anos! Mas é projeto do Legislativo. Quando 
se trata de projeto do Executivo, é aprovado em dois meses. Será que 
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uma coisa feita com muita pressa tem conteúdo, tem essência, tem 
a essência da vontade do povo? Tenho certeza de que não. Não 
queremos mais que o Governo de Minas Gerais seja de emergência, 
de urgência. Precisamos de um Governo sereno, dialogando com o 
povo, conhecendo a vontade do povo, por meio de seus 
representantes, num ambiente de harmonia. 

Na hora da assinatura dos convênios, que são repasses do Governo 
Federal, não constam os nomes dos Deputados da Oposição, pois 
não são da base de apoio do Governo. Estou sentindo isso na carne. 
Todos devem estar sentindo a mesma coisa. É a regra. Vamos aceitá-
la, mas, em relação à legislação, não vou aceitar. Vou levantar a 
bandeira da resistência, para que o Poder Legislativo legisle para o 
povo de Minas Gerais. Isso é prerrogativa nossa. Quero deixar mais 
esse alerta. Temos de exigir que se cumpra o art. 62 da Constituição 
Federal, que tem seu correspondente neste Estado. É preciso que 
sejam ouvidos os dirigentes de órgãos da administração indireta. O 
Governo põe e tira, sem consultar a Assembléia. E estamos sempre 
dizendo "amém" a todo tipo de ato do Governador. 

Estamos aproveitando esta obstrução, que é muito salutar, porque 
vai aperieiçoar o projeto que aí está, o veto. Então, começamos a 
lembrar tantos projetos, que, se for preciso fazer obstrução 24 horas, 
não vai ser difícil. É muito fácil, porque temos o principal ato humano 
na convivência, o diálogo, neste Poder. Do Poder Executivo para o 
Legislativo, isso não acontece. Queremos realmente que se crie um 
elo de comunicação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 
Ele existe, sim, só por meio da base de apoio do Governo, que não 
contesta projeto nenhum porque tem suas benesses, seus 
favorecimentos. Estamos sempre dessa forma. Assim, Minas Gerais 
vai se tornar o quarto, quinto ou sexto Estado na escala de valores. 

Meu caro Deputado João Leite, vamos ter oportunidade de fazer 
obstrução hoje ou amanhã. Volto a palavra a V. Exa., agradecendo-
lhe a tolerância em me ouvir. 

O Deputado João Leite* - Deputado Hely Tarqüínio, V. Exa. sabe do 
respeito e da admiração que lhe tenho. Para mim, é importante 
acompanhar a reflexão que faz neste Plenário. Gosto de discutir os 
problemas do Estado com a sensibilidade que V. Exa. sempre 
demonstrou neste parlamento, sempre fez questão de defender. 

L___ ______ (LS) ______ ___..J 



776 
Lamento que aconteça dessa maneira em nosso Estado. Os 
Prefeitos. para receber os recursos da saúde, que são um direito da 
população e dos municípios, têm de passar no escritório de um 
Deputado que apóia o Governador, para receber uma assinatura. Isso 
é feito dessa maneira. É lamentável Minas Gerais estar perdendo 
tantas empresas. 

Soubemos agora que empresas do ramo de pedras preciosas estão 
deixando o Estado. Isso é lamentável. O "Diário do Comércio" de hoje 
trouxe uma matéria do repórter Zu Moreira, em que faz uma avaliação 
do relatório da Comissão de Fiscalização Financeira da Assembléia 
Legislativa. Vou ler apenas uma parte dessa reportagem e do 
relatório. (- Lê:) "Apesar dos sucessivos recordes na arrecadação- em 
janeiro, a receita atingiu a cifra de R$1.154.000.000,00 -, o Governo 
Estadual apresentou em 2001 um déficit fiscal de 
R$1.330.000.000,00, o pior resultado alcançado desde 1995, quando 
o Estado gastava R$1.360.000.000,00 a mais do que arrecadava. 
Comparado ao último ano do Governo Eduardo Azeredo, quando o 
déficit era de R$866.000.000,00, Itamar duplicou o déficit fiscal 
(relação de despesas e receitas com recursos próprios do Tesouro 
Estadual). No entanto, o contraste continua, já que o Governo tucano 
tinha uma média de arrecadação em torno de R$500.000.000,00. 
Soma-se ao déficit público - que atinge principalmente fornecedores e 
precatórios - o gasto exagerado com pessoal e encargos que no ano 
passado chegou a R$8.260.000.000,00, o que representa 62% das 
receitas próprias do Governo e o pagamento aos inativos de 
R$3.200.000.000,00. Já com o pagamento do serviço da dívida - total 
das amortizações mais juros - Itamar comprometeu 12,43% das 
receitas próprias do Estado, que fechou 2001 em 
R$15.700.000.000,00. 'O Estado apresenta um quadro de 
desequilíbrio crônico em suas contas', sentenciou o relatório sobre a 
gestão fiscal do Estado, no exercício de 2001, elaborado pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia 
Legislativa. Por meio de números da própria Secretaria de Estado da 
Fazenda, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
conclui que, até o fim do ano, será difícil o Estado fazer o ajuste 
necessário para manter as contas em dia. De acordo com o 
Presidente da comissão, Deputado Mauro Lobo (PSB), o Governo 
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Estadual não tem como reverter a situação em curto prazo, pois 
depende de 'receitas com contratação de novas dívidas ou alienação 
de bens' para o equilíbrio fiscal. O quadro torna-se desanimador. .. O 
orçamento de 2001 projetava uma receita proveniente da alienação de 
bens da ordem de R$1.000.000.000,00, mas a arrecadação obtida 
não passou de R$186.320.000,00." 

Esse quadro nos entristece e não nos traz alegria. É a maior perda 
desde 1995, sem nenhuma expectativa de mudança do quadro, 
lamentavelmente. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Já que não temos quórum para a 

continuação dos trabalhos, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a 
reunião. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Carlos Andrada) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada seis Deputados. 
Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 

Deputados para a reunião ordinária de logo mais, 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. 

• - Sem revisão do orador. 

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

1.875/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Paulo Piau, por meio do Projeto de Lei no 1 .875/2001, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Mariana 
Beneficente- AMARBEN -, com sede no Município de Viçosa. 

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

Fundamentação 
A Associação Mariana Beneficente - AMARBEN - é uma sociedade 

civil de caráter beneficente sem fins lucrativos que tem por finalidade 
precípua combater a fome e a pobreza e realizar trabalhos para a 
proteção da família, da maternidade, da infância e da velhice, 
propiciando melhoria nas condições de vida das comunidades 
carentes da região. 

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 .875/2001 nos termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Paulo Pettersen, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.906/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Miguel Martini, visa 
declarar de utilidade pública a Associação Magnificat - AMAG -, com 
sede no Município de Jacinto. 

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

Em continuidade à tramitação, cumpre agora a este órgão colegiado 
apreciá-la conclusivamente, nos termos do art.1 03, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em exame tem por finalidade combater a fome e a 

pobreza, além de proteger as pessoas carentes do município. 
Para consecução de seus objetivos, distribui cestas básicas, 

cobertores, remédios e agasalhos e também desenvolve projetos de 
construção e reforma de moradias populares. 

O importante trabalho que desenvolve nos leva a concordar em 
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conceder-lhe título declaratório de utilidade pública. 

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

1 .906/2001 nos termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Paulo Pettersen, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.913/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Antônio Júlio, visa 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 
Gorduras, com sede no Município de Pará de Minas. 

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

Fundamentação 
A referida Associação, conforme consta em seu estatuto, possui 

como meta buscar solução para os problemas que mais afligem a 
comunidade, atinentes às seguintes áreas: saneamento básico, 
energia elétrica, saúde, educação, lazer, habitação, transporte, 
qualificação profissional e outros. 

Além disso, promove e desenvolve programas sociais de interesse 
dos habitantes do Bairro Gorduras, alicerçada nos princípios do 
crescimento humano. 

Pelo que foi dito, julgamos oportuno que a entidade seja declarada 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.913/2001 na forma 

original. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.924/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Antônio Genaro, tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Missão S.O.S. Liberdade, com 
sede no Município de Divinópolis. 

A matéria foi objeto de exame preliminar na 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 citada entidade é sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter 

beneficente, cultural, assistencial e de promoção humana. 
É relevante mencionar que ela coordena as obras e os movimentos 

sociais da comunidade com vistas à recuperação e promoção dos 
drogados, toxicômanos, alcoólatras e menores de rua. 

Suas ações envolvem, também, assistência médico-hospitalar e 
odontológica e campanhas preventivas na área de saúde extensivas 
às famílias dos seus assistidos. 

Portanto, a entidade de que trata o projeto em tela merece o título 
declaratório de utilidade pública. 

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

1.924/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.927/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.927/2001, do Deputado Ivo José, pretende 
declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Caeté, com sede nesse município. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a 
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete ao presente órgão 
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do 
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art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caeté possui 

como finalidade valorizar a dignidade humana do aposentado em toda 
a sua dimensão, celebrar convênio para fornecer-lhe remédi.os 
básicos a preço reduzido, manter um serviço de medicina geriátrica; 
além de fazer o acompanhamento de todos os processos dos 
associados na justiça. 

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

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

1.927/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Paulo Pettersen, relator. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.015/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa 

autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Buritizeiro. 
A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" e distribuída a 

esta Comissão para que seja examinada quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal, nos termos do art. 102, 111, "a", do Diploma 
Procedimental. 

Fundamentação 
A proposição sob comento tem o objetivo de autorizar o Poder 

Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de 
Buritizeiro para implantação da sede do Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário. 

O crivo autorizativo desta Casa para a doação de bem público vem 
atender aos preceitos de natureza constitucional e administrativa que 
regem a matéria. Na espécie, devemos atentar para o disposto no art. 
18 da Constituição mineira, no art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 
21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e 
estabelece normas gerais sobre licitação e contratos da administração 
pública, e no art. 16 da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que dispõe sobre as 
licitações e contratos da administração centralizada e autárquica do 
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Estado. Essas normas, além de condicionarem a transferência de 
propriedade de bens imóveis entre os entes da Federação a 
autorização legislativa específica, exigem ainda a existência de 
interesse público claramente comprovado envolvendo o negócio 
jurídico a ser realizado. 

O bem em questão foi originalmente doado ao Estado pelo 
município, em 1965, sem que fossem estabelecidas quaisquer 
condições ou encargos no contrato, conforme certidão expedida pelo 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora. Desde 
então, o imóvel tem sido mantido ocioso, embora destinado ao uso da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Observe-se que a implantação da sede do Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário beneficiará toda a comunidade, 
possibilitando ao município ampliar e aprimorar os serviços que lhe 
são prestados. 

Prosseguindo a análise dos documentos que compõem os autos do 
processo, em especial do ofício enviado a esta Casa pela Secretaria 
de Estado de Recursos Humanos e Administração, constatamos que o 
posicionamento desse órgão, ao qual o bem está destinado, é 
favorável ao retorno do imóvel ao patrimônio do município e à 
instalação da sede já mencionada. 

Assim, atendendo o projeto de lei em análise aos preceitos 
constitucionais e legais que disciplinam a matéria, não encontramos 
óbice à sua tramitação na Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.015/2000 na 
forma proposta. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano 

Batista - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.663/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Cabo Morais, a proposição em epígrafe visa 
a dispor sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de 
blindagem nas viaturas e nos postos de observação e vigilância - POV 
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Publicado em 10/8/2001, o projeto, preliminarmente, foi remetido a 
esta Comissão, para exame quanto à sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
111, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame preceitua que as viaturas da Polícia Militar 

destinadas ao policiamento ostensivo, especialmente em áreas que, 
reconhecidamente, apresentam elevados índices de criminalidade, 
serão equipadas com sistema de blindagem para segurança balística, 
abrangendo vidros, teto, portas, colunas, pedais, caixas de rodas, 
compartimento do motor, piso, tanque de combustível e pneus dos 
veículos. 

Estatui o projeto que essa medida será implementada de forma 
gradativa, exigindo-se que, nas licitações a serem realizadas pelo 
Estado para a aquisição de viaturas, pelo menos 1 O% dos veículos 
adquiridos contenham o referido sistema de blindagem para 
segurança balística. 

A proposição estabelece, ainda, que os postos de observação e 
vigilância da Polícia Militar a serem instalados nas vias públicas, a 
partir da data da publicação da lei, contarão com o citado sistema de 
blindagem balística, incluindo-se portas e vidros. 

Por fim, o projeto dispõe que os postos de observação e vigilância já 
instalados serão adaptados, conforme o planejamento e as 
prioridades a serem definidos pelo Comando da Polícia Militar, no 
prazo de um ano, contado da data da vigência da lei. 

Trata-se de matéria que se insere no âmbito de competência do 
Estado, por força do disposto no § 1 o do art. 25 da Constituição da 
República, combinado com o art. go da Carta Estadual. 

É importante destacar que a proposição se coaduna com o disposto 
no art. 2°, V, da Constituição mineira, que preceitua ser objetivo 
prioritário do Estado, entre outros, criar condições para a segurança e 
a ordem públicas. 

Por fim, inexiste irregularidade quanto à deflagração do processo 
legislativo, uma vez que o tema objeto da proposição não se enquadra 
entre as matérias de iniciativa privativa previstas no art. 66 da 
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Constituição Estadual. 

Contudo, entendemos que a redação dos arts. 2° e 3° do projeto é 
imprecisa, razão pela qual faz-se necessária a apresentação das 
Emendas n°s 1 e 2, apresentadas ao final deste parecer, a fim de 
imprimir maior clareza ao texto dos dispositivos citados. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.663/2001 com 
as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N" 1 
Dê-se ao art. 2° do projeto a seguinte redação: 
"Art. 2°- Pelo menos 1 O% (dez por cento) das viaturas destinadas a 

policiamento ostensivo serão adquiridas pelo Estado com a blindagem 
a que se refere o art. 1°.". 

EMENDA N°2 
Dê-se ao art. 3° do projeto a seguinte redação: 
"Art. 3° - Os Postos de Observação e Vigilância da Polícia Militar a 

serem instalados nas vias públicas a partir da data da publicação 
desta lei contarão com sistema de blindagem balística integral. 

Parágrafo único - Os Postos de Observação e Vigilância já 
instalados na data da publicação desta lei serão adaptados, para se 
adequarem ao disposto no "caput" deste artigo, conforme o 
planejamento e as prioridades a serem definidos pelo Comando da 
Polícia Militar, no prazo de um ano, contado daquela data.". 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano 

Batista- Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.759/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.759/2001 
visa a fixar jornada de trabalho para os segmentos de classes que 
menciona do Quadro Especial da Secretaria de Estado da Saúde -
Anexo I - O, de que trata o Decreto n° 36.033, de 14/9/94, e dá outras 
providências. 

A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, legalidade e 
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constitucionalidade na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da 
proposição na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem o objetivo de ampliar a jornada de trabalho 

das classes de Auxiliar Administrativo, Técnico Administrativo e 
Analista de Administração, de nível I, li e 111, e dos Analistas de Obras 
Públicas, da Cultura, de Planejamento e em Comunicação Social, 
todos de nível superior, da Secretaria de Estado da Saúde, de 30 para 
40 horas semanais, e alterar o Decreto no 36.737, de 1995. 

A proposição estende ainda as demais disposições do Decreto no 
36.737 aos servidores das classes mencionadas que optarem pela 
jornada de 40 horas semanais. Em seu art. 3° o decreto determina que 
a tabela de vencimento para a jornada de 40 horas é a constante do 
Anexo Único do Decreto no 36.631, de 30/12/94. Em decorrência, os 
citados segmentos da Secretaria de Estado da Saúde, que passarão a 
trabalhar 8 horas diárias, terão como referência para seus 
vencimentos o estabelecido na tabela do Decreto 36.631, de 1994, e 
não mais na tabela para jornada de 30 horas, estabelecida pelo 
Decreto no 36.034, de 14/9/94, alterada pelo art. 1 o do Decreto no 
36.829, de 27/4/95. 

Logo, o projeto em análise trata não só da alteração da carga 
horária como também da alteração dos vencimentos dos servidores 
que optarem pela jornada de 8 horas diárias. Dependendo do 
posicionamento do servidor na tabela, a mudança de carga horária 
pode representar um crescimento de 33 a 43% em seus vencimentos. 

A medida pode beneficiar até 1 .300 servidores do quadro 
administrativo da Secretaria da Saúde, que estariam em condições de 
fazer a opção pelas 40 horas semanais. Segundo estimativa da 
Secretaria, cerca de 1.000 servidores deverão escolher a nova carga 
horária, aumentando, portanto, o número de horas trabalhadas sem 
aumento correspondente de servidores. Ainda de acordo com a SES, 
seria reduzida, conseqüentemente, a necessidade de contratação de 
pessoal não concursado, por meio dos chamados contratos 
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administrativos, com ganhos para a continuidade e regularidade 
dos serviços. Note-se que, segundo dados informados pela 
Secretaria, o número de funções terceirizadas no órgão já é superior a 
60% do total dos servidores ali lotados, o que indica a necessidade de 
providências complementares ao simples aumento da carga horária. 

A opção por nova carga horária para o quadro administrativo da 
Secretaria se insere em conjunto de medidas propostas pelo Governo 
estadual, que inclui ainda o reajuste para os cargos de chefia da 
FHEMIG, constante no Projeto de Lei no 1.760/2001, e a gratificação 
para o pessoal da área-fim da Secretaria, proposta no Projeto de Lei 
no 1.761/2001, ambos já aprovados por esta Casa. Em resposta a 
diligência solicitada pelo relator do projeto em discussão, na Comissão 
de Constituição e Justiça, o Executivo justificou esses aumentos 
salariais por meio da necessidade de adequação à Emenda à 
Constituição da República no 29, de 13/9/2000, que assegura a 
aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde em 
percentuais crescentes sobre as receitas estaduais. Dessa forma, o 
Governo Estadual, aproveitando a necessidade de ampliar o 
investimento em saúde, procura corrigir a defasagem salarial do setor. 

Para fazer face a essas despesas, o art. 4° do projeto prevê 
autorização para a abertura de crédito suplementar até o limite de 
R$705.840,00, observado o disposto no art. 43 da Lei federal no 
4.320, de 1964. O crédito solicitado indica um aumento mensal de 
despesas de cerca de R$160.000,00, valor que pode ser absorvido 
pelo aumento de despesas determinado pela Emenda à Constituição 
no 29, acima citada, o que garante uma fonte estável de recursos para 
custeá-lo. 

Por fim, apresentamos a Emenda no 1, atendendo a sugestão do 
Deputado Rogério Correia e do Sindicato dos Trabalhadores na 
Saúde - Sind-Saúde -, com a finalidade de garantir a isonomia entre 
servidores lotados na mesma Secretaria. Com a aprovação do Projeto 
de Lei no 1.761/2001, transformado na Lei no 14.176, de 16/1/2002, foi 
criada a Gratificação de Saúde, que, no entanto, ficou restrita aos 
servidores da área-fim da Secretaria. A Emenda no 1 permite a opção, 
por parte dos demais servidores, pela recepção dessa gratificação, em 
substituição ao horário de oito horas. Segundo os cálculos da SES, 
essa opção, caso seja feita por todos os servidores, acarretaria um 
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aumento na folha de pessoal da Secretaria de 4,6%, percentual 
menor do que o que seria atingido no caso da opção pelas 8 horas. 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.759/2001, no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Incluam-se, no art. 1°, os seguintes parágrafos: 
"Art. 1°- .......................................................... . 
§ 3° - O servidor que não optar pela jornada de 8 horas prevista 

nesta lei fará jus à Gratificação de Saúde, instituída pela Lei no 14.176, 
de 16 de janeiro de 2002. 

§ 4° - Estende-se aos servidores ocupantes de cargos efetivos e 
detentores de função pública de nível elementar e de 1° grau, inclusive 
aposentados, do Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado 
da Saúde, a gratificação de que trata o parágrafo anterior. 

§5°- O anexo da Lei no 14.176, de 16 de janeiro de 2002, passa a 
vigorar na forma do Anexo li desta lei. 

ANEXO 11 
(a que se refere o§ 5° do art. 1 o da Lei n° de de 2002) 

• - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 21.03.2002. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - lvair Nogueira -

Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.833/2001 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o Projeto de Lei no 
1.833/2001 dispõe sobre o Programa Estadual de Inspeção e 
Manutenção de Emissão de Poluentes e Ruídos Produzidos por 
Veículos Automotores em Uso e dá outras providências. 

Após ter sido examinada em seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade pela Comissão de Constituição e 
Justiça e ter recebido parecer favorável, vem a proposição a esta 
Comissão para receber parecer sobre o mérito. 

Fundamentação 
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O Projeto de Lei no 1.833/2001 objetiva estabelecer, no âmbito do 

Estado, o Programa Estadual de Inspeção e Manutenção de Emissão 
de Poluentes e Ruídos Produzidos por Veículos Automotores em Uso 
- PROGRAMA 1/M. Esse destina-se, em outras palavras, a promover 
periodicamente uma fiscalização obrigatória de toda a frota de 
veículos automotores do Estado, para verificar se estão conforme os 
padrões, já estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA -, de emissão de poluição do ar e sonora, permitindo, 
assim, seu controle e sua redução. 

A Constituição Federal, no Capítulo VI, que trata do meio ambiente, 
diz, no "capuf' do art. 225, que "Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado", impondo ao poder público, entre outros, 
o dever de defendê-lo e preservá-lo. Diz, também, no inciso V do§ 1° 
e no próprio§ 1° desse mesmo artigo, que incumbe ao poder público 
controlar a produção de substâncias que comportem risco ao meio 
ambiente. O legislador federal, amparado por esse princípio 
constitucional, incluiu no novo Código de Trânsito Brasileiro - CTB - a 
exigência de se realizarem as tais aferições de substâncias poluentes 
e do nível de ruído dos veículos automotores, além de outras. O 
CONAMA, em várias resoluções, mas, principalmente, na Resolução 
no 256, de 30/6/99, regulamentou a matéria em nível federal e 
determinou que os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente 
implantassem, num prazo determinado, os Planos de Controle da 
Poluição por Veículos em Uso- PCPV. 

Sem deixar de acatar a determinação da norma superior, envidamos 
esforços para diminuir os reflexos econômicos de sua aplicação sobre 
os proprietários de veículos, já por demais sobrecarregados pela 
voracidade tributária do Governo brasileiro. O que nos traz algum 
alento é a confiança dos técnicos da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente - FEAM -, demonstrada em seu relatório sobre a 
implantação do PCPV-MG, ao afirmar que o programa irá trazer uma 
redução de 80% na poluição do ar provocada por veículos 
automotores. 

Essa informação foi conseguida junto com a resposta à diligência, 
solicitada pela Comissão de Constituição e Justiça e dirigida à 
SEMAD, à FEAM e à Procuradoria-Geral do Estado, para que esses 
órgãos se manifestassem sobre o conteúdo do projeto de lei. Até o 
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momento, chegou-nos o posicionamento da FEAM, ratificado pela 
SEMAD. Foram sugeridas várias modificações ao projeto, a maioria 
de caráter simplesmente redacional, adequando-o ao anteprojeto do 
PCPV-MG, o qual se encontra em fase adiantada de discussão entre 
os órgãos ambientais do Estado e de alguns municípios vizinhos, bem 
como com outros setores do Governo. 

Embora tenhamos acolhido a maioria dessas sugestões, algumas 
delas merecem ressalvas. A que modifica a redação do art. 3°, por 
exemplo, não nos parece acertada. Esse artigo, no projeto original, 
dispensa da Inspeção 1/M obrigatória veículos especiais e de 
fabricação muitíssimo limitada, se comparados com a frota de veículos 
normais. Estão nessa categoria veículos de fabricação exclusiva para 
uso militar, agrícola, de competição, tratores e outros poucos mais. A 
sugestão da FEAM é que não sejam dispensados de tal inspeção os 
veículos de fabricação exclusiva para uso militar. Não concordamos, 
entretanto, que tanques de guerra, plataformas motorizadas de 
lançamentos de mísseis e outros mais sejam obrigados a se submeter 
a esse controle de poluição e ruído. Primeiro porque o número desses 
veículos é reduzidíssimo, segundo porque estão baseados em 
quartéis muitas vezes distantes das cidades e terceiro porque as 
características de robustez e alta performance que necessitam ter 
dificultam sua conciliação com os parâmetros adotados na legislação 
para a frota convencional. A alegação da FEAM de que não há 
amparo legal para essa iniciativa também não procede, uma vez que a 
Resolução do CONAMA n° 7, de 31/8/93, no parágrafo único do art. 
3°, prevê tal permissão. É importante ressaltar que não se estão 
isentando da Inspeção 1/M veículos oficiais para o transporte de 
militares, tais como ônibus, jipes, kombis e carros de passeio, e sim 
veículos especialmente fabricados para uso militar, como os citados. 

Outra importante alteração que fizemos no projeto original foi reduzir 
o prazo de concessão do serviço para cinco anos, prorrogáveis por 
mais cinco. Entendemos que o prazo da proposta original, 15 anos, e 
o sugerido pela FEAM, 10 anos, ambos prorrogáveis por igual 
período, são por demais dilatados para esse tipo de prestação de 
serviço, no qual o investimento em equipamentos, infra-estrutura e 
capacitação de pessoal se paga em pouco mais de um ano de 
exploração do serviço, segundo a perspectiva de empresas que 
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trabalham no setor. Nesse caso, é interessante que a avaliação do 
mercado provocada pelo instrumento da licitação ocorra num prazo 
menor do que o de uma exploração de concessão de rodovia, por 
exemplo, que necessita de vultosos investimentos das 
concessionárias. 

Entendemos ser relevante mencionar a inclusão de uma permissão 
para que as autoridades de trânsito das localidades onde houver 
PCPV-MG implantado façam o que denominamos Inspeções 1/M 
adicionais em "blitz", possibilitando retirar de circulação ou obrigar a 
se adequar aqueles veículos preparados para atender à legislação 
somente durante o período de testes obrigatórios ou aqueles veículos 
emplacados em municípios vizinhos não cobertos pela Inspeção IlM 
obrigatória. 

Por fim, acreditamos ser oportuna e de extrema importância para a 
sociedade e o meio ambiente a introdução de mecanismos que 
permitam o controle, de maneira eficaz, da poluição atmosférica e 
sonora. Ninguém tolera mais que veículos automotores soltem pelo 
escapamento verdadeiras torrentes de fumaça negra, comparáveis às 
de uma fábrica da época da Revolução Industrial, nem que abusem de 
nossos ouvidos, já demasiadamente sacrificados pelo excesso de 
estímulos dessa era tecnológica. 

A título de informação, acrescentamos que o jornal "O Globo" de 
12/3/2001 publicou, na coluna "Ciência e Vida", que pesquisadores 
das Universidades de Toronto, no Canadá, e de Michigan, nos 
Estados Unidos, comprovaram que a poluição do ar afeta 
negativamente os vasos sangüíneos de pessoas saudáveis, causando 
a sua constrição, ou seja, problemas cardiovasculares. Para realizar 
os estudos, foram usados ozônio e partículas finas, estas emitidas 
pela queima de combustível fóssil, em geral provenientes de veículos 
automotores e outros mais. O ozônio é liberado quando raios de sol 
incidem sobre essas emissões. 

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

1 .833/2001, no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentamos a seguir. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Institui o Programa Estadual de Inspeção e Manutenção de Emissão 
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de Poluentes Atmosféricos e Ruídos Produzidos por Veículo 
Automotor em Uso - PROGRAMA 1/M - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica instituído o Programa Estadual de Inspeção e 
Manutenção de Emissão de Poluentes Atmosféricos e Ruídos 
Produzidos por Veículo Automotor em Uso - PROGRAMA 1/M -, que 
se destina a promover a redução da poluição do meio ambiente, por 
meio do controle da emissão de poluentes e de ruídos produzidos 
pelos veículos licenciados e em circulação no Estado. 

Art. 2° - Será obrigatória a Inspeção e Manutenção de Emissão de 
Poluentes e Ruídos -1/M - para todos os veículos com motor de 
combustão interna, independentemente do tipo de combustível 
utilizado, observado o disposto nesta lei. 

§ 1° - Ficam dispensados da 1/M obrigatória os veículos de 
fabricação exclusiva para uso militar, agrícola, de competição, bem 
como tratores, equipamentos de terraplanagem, de pavimentação e 
outros de utilização especial, que não circulem em áreas urbanas. 

§ 2° - Ficam isentos do pagamento da tarifa correspondente à 1/M os 
veículos oficiais da frota da administração direta do Estado. 

Art. 3° - A 1/M obrigatória será feita em estações de inspeção, fixas 
ou móveis, com estrutura adequada para a realização dos testes 
definidos nas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA. 

Parágrafo único - A 1/M obrigatória será realizada anualmente, em 
data a ser fixada pelo órgão gestor do Plano de Controle da Poluição 
por Veículos em Uso- PCPV-MG. 

Art. 4° - A certificação de que o veículo foi submetido à 1/M 
obrigatória será feita por meio do Relatório de Inspeção e Manutenção 
de Veículos Automotores em Uso - RIM -, no qual serão consignados 
os testes realizados, com os respectivos resultados. 

§ 1 o - Para a certificação a que se refere o "caput" deste artigo, 
serão adotados os limites máximos de emissão de poluentes e de 
ruídos produzidos por veículo automotor em uso, estabelecidos pelo 
CONAMA. 

§ 2° - Caso o veículo seja reprovado na 1/M obrigatória, o RIM 
conterá, além dos testes realizados, com os respectivos resultados, os 
itens aprovados e rejeitados e o prazo para nova inspeção, sem 
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prejuízo da aplicação das multas ambientais previstas na legislação 
específica. 
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§ 3° - O prazo para nova inspeção do veículo a que se refere o § 2° 
deste artigo será estabelecido em regulamento próprio pelo órgão 
gestor do Programa 1/M. 

Art. 5° - Poderá ser realizada, a qualquer tempo, 1/M adicional em 
veículo em circulação que já tenha sido submetido à primeira 1/M 
obrigatória e que apresente indicações de não-observância dos 
padrões de emissão de poluentes ou ruídos. 

Art. 6° - A 1/M adicional a que se refere o art. 5° será determinada, 
quando da realização de "blitz", por autoridade de trânsito de 
localidade onde já tenha sido implantado o PCPV-MG, observado o 
disposto no art. 4°. 

§ 1 o - A aferição do veículo será feita em estação de inspeção 
móvel, no local onde estiver sendo realizada a "blitz". 

§ 2° - O veículo aprovado em 1/M adicional: 
I - ficará isento do pagamento da tarifa correspondente à inspeção; 
11 - receberá um Relatório de Inspeção e Manutenção de Veículos 

Automotores em Uso - RIM -, em que conste a data da realização da 
1/M adicional; 

111 - não poderá ser submetido a nova 1/M adicional nos 180 (cento e 
oitenta) dias subsequentes; 

§ 3° - Em caso de o veículo não ser aprovado na 1/M adicional, o 
proprietário: 

I - pagará novamente o valor da tarifa cobrada quando da inspeção 
obrigatória prevista no art. 2° desta lei; 

11 - será, a critério da autoridade competente, nos termos da 
legislação vigente, autuado por infração ambiental; 

111 -será notificado para submeter o veículo a nova aferição dos itens 
reprovados, no prazo estabelecido pelo PCPV-MG, em estação de 1/M 
fixa, não podendo, nesta oportunidade, ser-lhe cobrada nenhuma taxa 
adicional, se cumprido o prazo da convocação. 

§ 4° - Persistindo o descumprimento dos padrões de emissão de 
poluentes ou ruídos, a autoridade de trânsito local será comunicada 
para a adoção das medidas e sanções previstas na legislação e no 
PCPV-MG. 

Art. 7° - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e a Secretaria de Estado 
da Segurança Pública - SESP -, em conjunto, comporão o órgão 
gestor do Programa 1/M, instituído no art.1° desta lei. 

Art. 8° - O órgão gestor do Programa 1/M será um colegiado 
composto paritariamente por representantes das Secretarias ·de 
Estado a que se refere o art. 7". 

Parágrafo único - Compete ao órgão gestor elaborar, aprovar, 
atualizar, quando necessário, e publicar o Plano de Controle da 
Poluição por Veículos em Uso- PCPV -,estabelecido na Resolução no 
256, de 30 de junho de 1999, do CONAMA. 

Art. 9° - Representantes do Departamento de Trânsito de Minas 
Gerais - DETRAN-MG - e da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -serão membros natos do órgão gestor do Programa 1/M. 

Art. 1 O - É vedado ao DETRAN-MG proceder a registro, 
transferência, mudança de placa, alteração de dados, licenciamento 
anual e demais ações referentes a veículo automotor registrado no 
Estado e constante de seu banco de dados cujo Relatório de Inspeção 
e Manutenção de Veículos Automotores em Uso - RIM -, a que se 
refere o "caput" do art. 4° desta lei, contenha algum item reprovado e 
esteja com prazo de validade vencido. 

Art. 11 - A execução dos serviços de inspeção obrigatória 1/M será 
efetuada por meio de concessão ou outorga à iniciativa privada, por 
meio de licitação, na modalidade de concorrência pública, observadas 
as normas definidas na Lei Federal no 8.666, de 1993, e suas 
alterações e na Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas 
alterações. 

§ 1 o - Compete ao órgão gestor do Programa 1/M a elaboração do 
edital de licitação e sua execução, observado o disposto na Lei 
Federal no 8.666, de 1993, e suas alterações e na Lei no 8.987, de 
1995. 

§ 2° - O prazo da concessão será de até 5 (cinco) anos, podendo, 
em caso de interesse público, ser prorrogado por igual período. 

§ 3° - As inspeções 1/M serão remuneradas com recursos 
provenientes da taxa de que trata o art. 5° da Lei no 14.136, de 28 de 
dezembro de 2001, vedada a cobrança de qualquer outro valor que 
tenha por objeto seu custeio. 

§ 4°- Para efeito da execução do Programa Estadual de Inspeção e 
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Manutenção de Emissão de Poluentes Atmosféricos e Ruídos 
Produzidos por Veículo Automotor em Uso, o PCPV-MG estabelecerá 
a divisão do Estado em regiões. 

Art. 12 - Os órgãos integrantes do Sistema Estadual do Meio 
Ambiente - SISEMA -, gestores do Programa 1/M, fixarão cobrança de 
percentual de 15% (quinze por cento) das tarifas cobradas por 
executores indiretos do serviço, a ser aplicado prioritariamente na 
ampliação, operação e manutenção da rede de monitoramento da 
qualidade do ar no Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - O percentual de que trata o "caput" deste artigo 
será repassado em partes iguais para o órgão estadual e para o órgão 
municipal de meio ambiente. 

Art. 13- A SEMAD e a SESP têm o prazo de até 12 (doze) meses 
contados da publicação desta lei para implantar o Programa 1/M. 

Art. 14 - O Estado dará ampla divulgação à lei e ao PCPV-MG, 
enfocando suas características, seus benefícios para a saúde humana 
e o meio ambiente e as punições a que os infratores estarão sujeitos. 

Parágrafo único - Até que seja cumprido o disposto no "caput" deste 
artigo, a lei terá sua eficácia suspensa. 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - lvair 

Nogueira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 

1.890/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em 

epígrafe dispõe sobre a redução de danos causados à saúde do 
usuário de droga endovenosa. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1°/12/2001, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos seus 
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto preceitua no seu art. 1 o que o sistema público de saúde 
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atuará para prevenir e reduzir a transmissão de doenças e da 
Síndrome da lmunodeficiência Adquirida -AIDS - entre os usuários de 
drogas endovenosas, conforme uma concepção de redução de danos 
em saúde pública. Para esse fim, os arts. 2° ao 5° do projeto definem 
como ações a serem desenvolvidas a promoção de campanhas 
informativas sobre os riscos à saúde decorrentes do uso de drogas, a 
divulgação de métodos de desinfeção de agulhas e seringas, a 
distribuição de preservativos e a orientação sobre seu uso, a 
distribuição de seringas mediante troca por equipamentos infectados, 
o encaminhamento do usuário para tratamento adequado, além da 
proibição do uso de linguagem ou outro recurso que possa servir de 
incentivo ao uso de drogas. 

O art. 6° do projeto faculta ao Governo do Estado a celebração de 
convênios e de outros instrumentos congêneres necessários para a 
implementação do projeto. 

De início, considerando a temática da proposição, percebemos que 
ela cuida de matéria típica dos programas de governo. Nesse passo, 
lembramos que a elaboração e a execução de programas são 
atividades administrativas e estão inseridas na competência material 
do Estado, cabendo ao Poder Executivo, estruturado como o detentor 
dos instrumentos apropriados para criar programas governamentais 
sujeitos a procedimentos técnicos, a competência para instituir esse 
tipo de ação. 

Além disso, os planos e programas de governo devem compor a Lei 
do Orçamento Anual do Estado sob as rubricas próprias e com os 
recursos correspondentes devidamente especificados. Assim, o 
momento jurídico-político próprio para os parlamentares mineiros 
intervirem na gestão administrativa do Estado deve se dar quando da 
apreciação, discussão e modificação da Lei Orçamentária Anual, 
ocasião em que emendas introdutórias ou ampliativas desses tipos de 
programas e projetos poderão ser apresentadas pelos Deputados 
Estaduais. Lembramos que a Constituição do Estado, no seu art. 161, 
inciso I, veda o início de programa ou projeto não incluídos na Lei do 
Orçamento Anual. 

Acrescente-se que, com a vigência da Lei Complementar Federal n° 
101, de 2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal, o aumento de 
despesa gerado por projeto de ação governamental deverá estar 
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acompanhado da estimativa do seu impacto financeiro no 
orçamento do exercício em que entrar em vigor e nos dois 
subseqüentes, além da declaração do ordenador de despesa de que o 
aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei do 
Orçamento Anual, e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Outro vício de inconstitucionalidade que apontamos consiste na 
ausência de novidade jurídica do projeto. Em se tratando de ato 
normativo originário, emanado do Poder Legislativo, a lei, no seu 
sentido estrito, tem por fim a edição de direito novo. No caso, já 
existem leis estaduais e até mesmo norma infralegal federal que 
regulam a matéria. Nesse particular, destacamos inicialmente que a 
própria Lei Federal no 8.080, de 1990, o Código Nacional da Saúde, já 
prevê, no § 1 o do seu art. 2° a formulação e a execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos. O Governo Federal, por sua vez, instituiu o Programa 
Nacional de DST (Doenças Sexualmente Transmitidas) e AIDS, 
coordenado pelo Ministério da Saúde, em cuja instância são 
formuladas as políticas, diretrizes e estratégias que orientam as ações 
de promoção à saúde e de prevenção e assistência às DST e AIDS, 
em interação permanente com as instituições públicas e a sociedade, 
no âmbito nacional, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS. A 
Comissão de Gestão do Programa constitui uma instância colegiada 
cuja composição reflete a representatividade paritária de estados e 
municípios, por região, e tem por finalidade promover a incorporação 
das atividades de prevenção e controle das DST e da AIDS ao 
processo de descentralização da gestão do SUS, viabilizando sua 
sustentatibilidade técnica, política e financeira. Na linha de prevenção, 
esse programa nacional atua de forma a esclarecer sobre o teste de 
AIDS, o uso correto da camisinha, a importância do uso de seringas 
descartáveis, a realização do pré-natal e a prevenção das doenças 
sexualmente transmitidas. Visando à adoção de comportamentos 
seguros, a Coordenação Nacional de DST e AIDS tem como política 
de prevenção a promoção do acesso aos serviços de diagnóstico e a 
insumos como preservativos, agulhas e seringa, além de manter 
campanhas e projetos de intervenção em populações específicas. A 
política de redução de danos apresentada no Programa Nacional em 
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foco já inclui a troca de seringas. Nesse particular estão disponíveis 
"kits" com seringas, agulhas, garrotes, lenços, anti-sépticos, 
preservativos, copo de plástico e água para a mistura da droga. O 
objetivo é, sempre, reduzir os danos à saúde do usuário. 

No "site" do Programa Nacional de DST e AIDS, encontramos, 
ainda, uma relação de Centros de Testagem e Aconselhamento, bem 
como de Associações de Redução de Danos existentes no Brasil. 

No âmbito legislativo do Estado, já foram elaboradas várias normas 
que tratam dessa matéria. São elas: a Lei no 9.546, de 1987, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames laboratoriais 
para o diagnóstico da AIDS , da doença de chagas, da sífilis e da 
hepatite B e dá outras providências; a Lei no 12.296, de 1996, que 
institui a campanha estadual de prevenção da AIDS e das demais 
doenças sexualmente transmissíveis; a Lei n° 12.624, de 1997, que 
institui a campanha permanente de captação e redistribuição de 
medicamentos para pessoas portadoras do vírus HIV e doentes da 
AIDS; a Lei no 12.623, de 1997, que dispõe sobre a orientação aos 
alunos de 1 o e 2° graus da rede estadual de ensino sobre doenças 
infecto-contagiosas e dá outras providências; a Lei no 13.080, de 
1998, que dispõe sobre campanha educativa de prevenção do uso de 
drogas, da violência, de doenças sexualmente transmissíveis e da 
gravidez precoce; e a Lei no 13.411, de 1999, que torna obrigatória a 
inclusão de estudos sobre o uso de drogas e a dependência química 
no programa de disciplinas do ensino fundamental e médio. 

Diante, pois, dos vícios jurídico-legais identificados no projeto, 
apresentamos a seguinte conclusão. 

Conclusão 
Concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade 

do Projeto de Lei no 1.890/2001. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho 

Silveira - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.904/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastão Costa, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo alterar a redação do parágrafo único do art. 
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes 
de sua competência. 

Fundamentação 
Com fulcro na Lei n° 13.205, de 15/4/99, e por meio de escritura 

pública no 422, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Alvinópolis, o Estado doou ao município mencionado o 
imóvel constituído por uma área de 2.352,49m2 , com a destinação 
específica de nele se erigir uma praça pública. 

Contudo, em vez de realizar tal obra, pretende o município construir 
no local um centro profissionalizante. Para isso, necessário se faz 
alterar a mencionada lei, mudando a destinação do imóvel e 
estabelecendo um novo prazo para a referida construção. 

A medida reveste-se de relevante fim social e atende ao interesse 
público, visto que dará melhor utilização ao terreno, propiciando ao 
povo mais capacitação profissional, que entendemos ser 
indispensável à formação de qualquer cidadão. 

A doação propriamente dita foi feita anteriormente e não é objeto do 
projeto de lei em pauta. A pretendida mudança da destinação do 
imóvel não traz para o Estado nenhuma repercussão financeira, 
orçamentária ou patrimonial, não havendo, nos termos da alínea "d" 
do inciso Vil do art. 102 do Regimento Interno, nenhum óbice à 
tramitação da proposição. 

Entretanto, apenas com o intuito de aperfeiçoar a técnica legislativa, 
sem alterar o conteúdo, apresentamos o Substitutivo no 1 na 
conclusão desta peça opinativa. 

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

1.904/2001, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a redação do parágrafo único do art. 1 o da Lei no 13.205, de 

15 de abril de 1999, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Alvinópolis e dá outras providências. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O parágrafo único do art. 1 o da Lei no 13.205, de 15 de abril 

de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1°- ......................................................... . 
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo será destinado à 

construção de um centro profissionalizante.". 
Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 

5 (cinco) anos contados da data da publicação desta lei, não lhe for 
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, 20 de março de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Luiz Fernando 

Faria - I vai r Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.907/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Menezes, o Projeto de Lei n° 
1.907/2001 cria assentos preferenciais no transporte intermunicipal 
para pessoas com dificuldade temporária ou permanente de 
locomoção. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/12/2001, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, 
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 
quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais pertinentes, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo criar assentos preferenciais no 

transporte intermunicipal para pessoas com dificuldade de locomoção 
temporária ou permanente. Em seu art. 1°, parágrafo único, determina 
que essas pessoas não ficarão isentas do pagamento da passagem. 

A Constituição Federal, por meio do art. 244, acompanhado pelo art. 
88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Estadual, determinou que a lei disporá sobre a adaptação 
dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de 
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transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso 
adequado às pessoas portadoras de deficiência. Por este prisma, não 
vemos objeção constitucional ao projeto de lei em tela. 

A Lei no 11 .373, de 1993, que fixa os vencimentos dos servidores da 
autarquia Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO - e dá outras 
providências, em seu art. 8°, determina que compete ao Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a 
exploração e a delegação do serviço de transporte coletivo rodoviário 
intermunicipal, ficando a cargo do Poder Executivo regulamentar as 
normas e o regime de execução do serviço, bem como a forma de 
delegação e as obrigações do delegatário. 

Quanto ao parágrafo único do art. 1 o do projeto de lei, que não 
concede isenção ao deficiente, ressalte-se que a Lei no 10.419, de 
1991, que altera dispositivo da Lei no 9.760, de 1989, regulamentada 
pelo Decreto no 32.649, de 1991, contrariamente, concede passe livre 
aos deficientes físicos, entre outros, o que faz com que este parágrafo 
represente um retrocesso nos direitos destes. 

Por fim, a Lei n° 10.820, de 1992, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de se fazerem adaptações nos coletivos 
intermunicipais visando a facilitar o acesso e a permanência de 
portadores de deficiência física, já prevê a obrigatoriedade de as 
empresas concessionárias de transporte coletivo intermunicipal 
promoverem as necessárias adaptações em seus veículos, a fim de 
se facilitar o acesso e a permanência de portadores de deficiência 
física e de pessoas com dificuldade de locomoção. 

Todavia, o objetivo principal do autor não deve ser desprezado, 
levando em consideração a dificuldade que os deficientes têm de 
transitar dentro dos coletivos, causando incômodo também aos 
demais passageiros. Dessa forma, acomodá-los logo nas primeiras 
cadeiras é um procedimento salutar, lembrando-se, ainda, que a 
legislação vigente não prevê essa situação. 

Assim, entendemos ser a matéria pertinente no que concerne à 
obrigatoriedade de se demarcarem assentos preferenciais para as 
pessoas com dificuldade de locomoção, nos moldes do transporte 
coletivo municipal. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.907/2001 na forma do Substitutivo 
n° 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Cria assentos preferenciais para pessoas com dificuldade de 

locomoção temporária ou permanente. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as concessionárias de transporte intermunicipal 

obrigadas a reservar as duas primeiras poltronas dos ônibus para uso 
preferencial de pessoas com dificuldade de locomoção temporária ou 
permanente. 

Art. 2° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias 
a contar da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho 

Silveira - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 

1.929/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado lrani Barbosa, o projeto de resolução em 

epígrafe autoriza a edição de decreto legislativo em cumprimento do 
art. 62, XXX, da Constituição do Estado. 

Publicada em 22/12/2001, foi a matéria distribuída a esta Comissão 
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Resolução no 1.929/2001 autoriza a Assembléia 

Legislativa a editar decreto legislativo para suspender os efeitos do 
reajuste tarifário do transporte coletivo metropolitano concedido pela 
Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -, por 
inobservância do disposto na Lei Complementar n° 26, de 1993, 
modificada pela Lei Complementar no 43, de 1996, e no Regimento 
Interno da AMBEL, constante na Resolução no 1, de 1996. Determina, 
ainda, que a Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN -, a 
Fundação João Pinheiro e o DER-MG deverão encaminhar à 
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Assembléia Legislativa, no prazo de 15 dias, um estudo que 
comprove a necessidade do reajuste tarifário. Por fim, estabelece que 
a AMBEL deverá se reunir para deliberar sobre o estudo acima 
referido. 

De início, cumpre consignar que inexiste a figura do decreto 
legislativo no nosso ordenamento jurídico estadual. No âmbito federal, 
o decreto legislativo é a espécie normativa destinada a veicular as 
matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, 
normalmente com efeitos externos. Naquela esfera, por outro lado, 
utiliza-se a resolução para regular matéria de competência do 
Congresso Nacional ou privativa do Senado Federal ou Câmara dos 
Deputados, mas em regra com efeitos internos. Já a Carta Estadual 
apenas prevê, no seu art. 63, V, a figura da resolução para tratar de 
matérias de competência privativa da Assembléia Legislativa. 

Dito isso, verifica-se que a pretensão da proposição em análise é a 
edição, e não a mera autorização, de uma resolução que suste os 
efeitos de um determinado reajuste tarifário concedido pela AMBEL 
em data incerta. Observe-se que o projeto não faz menção, ou não 
especifica, qual o ato que se pretende sustar. Destarte, não consta no 
corpo da proposição ou em sua justificação a razão pela qual se quer 
sustar os efeitos do ato. Vale dizer que mencionou-se a inobservância 
de algumas normas, mas não se explica o porquê. 

Pela data da apresentação, infere-se que o projeto se refere ao 
reajuste tarifário concedido por meio da Portaria n° 1 .646, de 
27/12/2001, do DER-MG. De fato, o referido instrumento normativo 
concede o reajustamento tarifário das linhas do transporte coletivo de 
passageiros da Região Metropolitana de Belo Horizonte, de acordo 
com a autorização constante na Deliberação n° 003/2001 do Comitê 
Executivo da AMBEL. 

A Constituição Estadual, no seu art. 45, inciso VI, dispõe que 
incumbe à Assembléia Metropolitana "estabelecer as diretrizes da 
política tarifária dos serviços públicos metropolitanos". Tal norma é 
reproduzida na Lei Complementar n° 76, de 1993. Por outro lado, 
compete ao DER-MG conceder ou explorar diretamente os serviços 
de transportes coletivos rodoviários intermunicipal e metropolitano de 
passageiros. Assim, é o órgão competente, nos termos do art. 34 da 
Lei n° 11.403, de 1994, para definir as tarifas do transporte 
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A par de algumas impropriedades que geram uma certa confusão na 
análise da legislação sobre a matéria, tal como o disposto no art. 25, I, 
da Resolução no 001/93, da AMBEL, que determina que compete ao 
Comitê Executivo desse órgão fixar as tarifas dos serviços comuns 
metropolitanos, e sem se cogitar do mérito do referido reajuste, há que 
se salientar que o art. 62, XXX, da Constituição Estadual dispõe que 
compete à Assembléia Legislativa sustar apenas os atos normativos 
do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Vê-se, 
assim, que o DER-MG, ao fixar as tarifas do transporte coletivo 
metropolitano, atendendo às diretrizes apresentadas pela AMBEL, não 
extrapolou seu poder regulamentar, não havendo razão, portanto, 
para aprovar a proposição em estudo. 

Por fim, há que se observar que um projeto de resolução não pode 
determinar que órgãos do Executivo pratiquem determinado ato como 
dispõem os arts. 2° e 3° da proposição. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Resolução no 
1.929/2001. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ermano 

Batista - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N" 48/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela dispõe 

sobre o sistema estadual de previdência e assistência social dos 
servidores públicos do Estado de Minas Gerais. 

Aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado 
pela Comissão de Administração Pública, a matéria retoma a esta 
Comissão para receber parecer para o 2° turno, cabendo- nos, ainda, 
elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
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A proposição em análise oferece o fundamento jurídico para a 

reforma do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado 
de Minas Gerais, de forma a adequá-lo às mudanças instituídas pela 
Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, e pela Lei 
Federal n° 9.717, de 27 de novembro de 1998. · 

Conforme salientado no primeiro turno, a gravidade e a amplitude do 
colapso do sistema de previdência tornam imperiosa a busca de 
soluções que possam resolver de forma concreta o problema. Dessa 
forma, superar as dificuldades financeiras decorrentes do 
comprometimento da receita com gastos de pessoal e estancar o 
crescimento vegetativo da folha causado pelo aumento do número de 
inativos e pensionistas constitui o grande desafio da administração 
pública. 

Uma das soluções que se oferecem para o problema previdenciário 
é o resgate da capitalização do sistema, de modo que os vários 
segmentos econõmicos, inclusive o setor público, passem a constituir 
fundos previdenciários. Esses fundos se destinariam a assegurar, se 
não de forma integral, ao menos de modo complementar, os 
benefícios previdenciários destinados aos segurados e dependentes. 
Esta é a orientação acolhida pelo texto constitucional a partir da 
Emenda Constitucional no 20, de 1998. 

O projeto em análise apresenta soluções técnicas viáveis. O 
universo dos servidores efetivos foi dividido em dois grupos: o do 
servidor atual, para o qual as regras permanecem as mesmas, e o do 
servidor admitido após 31 de dezembro de 2001, ao qual serão 
aplicadas, em sua totalidade, as determinações da nova lei. Os 
servidores não efetivos receberam um tratamento diferenciado, 
adequado às peculiaridades de sua situação. 

O primeiro grupo dos servidores efetivos e os não efetivos 
permanecerão ligados ao Tesouro, ao qual serão vertidas as suas 
contribuições e do qual receberão seus benefícios; os servidores 
admitidos após 31 de dezembro de 2001 serão segurados do Fundo 
Previdenciário - FUNPEMG -, instituído pela nova lei e vinculado ao 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG. 

A capitalização do FUNPEMG obedece a um gradualismo 
compatível com a situação das finanças estaduais e atento ao "pacto 
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das gerações", princ1p1o previdenciário segundo o qual a atual 
geração contribui para a previdência de sua antecessora, e a futura 
contribuirá para a previdência da atual geração. Assim, as 
contribuições dos novos servidores serão repassadas ao fundo em 
percentuais estabelecidos no anexo do projeto, sendo que, ao fim de 
11 anos, serão integralmente vertidas ao FUNPEMG. 

Após intensas discussões e em decorrência de acordo de 
lideranças, apresentamos as emendas a seguir apresentadas, com a 
finalidade de aperfeiçoar o projeto. 

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

Complementar no 48/2001 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o 
turno, com as Emendas n°s 1 a 20, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Substitua-se, no § 1 o do art. 38, a expressão "acrescerão" por 

"integrarão". 
EMENDA N° 2 

Substitua-se, no inciso IV do art. 51, a expressão "ressalvado o 
disposto no art. 116 da Lei Complementar no 59, de 18 de janeiro de 
2001, e no art. 147 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 
1994, com a redação dada pela Lei Complementar n° 61, de 12 de 
julho de 2001" por "observado o disposto nesta Lei Complementar". 

EMENDA N°3 
Substitua-se, no § 1 o do art. 82, a expressão "ressalvado o disposto 

no art. 116 da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001, e no 
art. 147 da Lei Complementar no 34, de 12 de setembro de 1994, com 
a redação dada pela Lei Complementar no 61, de 12 de julho de 2001" 
por "observado o disposto nesta Lei Complementar". 

EMENDA N°4 
Suprima-se o art. 52, renumerando-se os demais. 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao "caput" do art. 80 a seguinte redação: 
"Art. 80 - O Estado, por meio de seus Poderes Legislativo, Executivo 

e Judiciário, suas autarquias e fundações, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, poderá assegurar aposentadoria a seus 
servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus 
dependentes, bem como os demais benefícios previdenciários, 

L__------0--------l 



806 
observadas as regras do RGPS, conforme o disposto no§ 13 do 
art. 40 da Constituição da República e, no que couber, as normas 
previstas nesta lei complementar.". 

EMENDA N°6 
Substitua-se, no § 2° do art. 80, a expressão "aposentadoria por 

intermédio da COMFIP" por "aposentadoria e pensão". 
EMENDA N°7 

Inclua-se onde convier: 
"Art .... Fica vedada a celebração de convênio, consórcio ou outra 

forma de associação para a concessão de benefícios previdenciários 
entre o Estado, suas autarquias e fundações e os Municípios. 

Parágrafo único - Ficam mantidos, nos termos do regulamento, os 
benefícios já concedidos em decorrência de convênio, consórcio ou 
outra forma de associação.". 

EMENDA N°8 
Dê-se ao parágrafo único do art. 50 a seguinte redação: 
"Art. 50- ... 
Parágrafo único - As contribuições a que se referem os incisos IV e 

VI do "caput" são fixadas em 2,4% (dois virgula quatro por cento) do 
valor da remuneração de contribuição ou provento.". 

EMENDA N°9 
Suprima-se, no § 3° do art. 26 a expressão "por força desta lei 

complementar". 
EMENDA N° 10 

Substitua-se, na inciso I dos art. 39, a expressão "licença à gestante" 
por "licença maternidade, licença paternidade". 

EMENDA N° 11 
Substitua-se, no inciso IX do art. 62, a expressão "do Poder 

Legislativo" por "da Assembléia Legislativa". 
EMENDA N° 12 

Substitua-se, no § 4° do art. 62, a expressão "incisos VIl a IX" por 
"incisos VIl e VIII". 

EMENDA N° 13 
Substitua-se, no inciso VIII do § 2° do art. 63, a expressão "do Poder 

Legislativo" por "da Assembléia Legislativa". 
EMENDA N° 14 

Substitua-se, no § 4° do art. 63, a expressão "incisos VI a VIII" por 
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"incisos VI e VIl". 

EMENDA N° 15 
Substitua-se, no parágrafo único do art. 7° a expressão "de que trata 

a alínea "c" do inciso I deste artigo" por ", por ocasião da concessão 
da aposentadoria,". · 

EMENDA N° 16 
Substitua-se, no art. 78, a expressão "nos arts. go e 31" por "nos 

arts. 9°, 14, 31 e 47". 
EMENDA N° 17 

Substitua-se, no art. 17, a expressão "licença-gestação" por "licença 
maternidade". 

EMENDA N° 18 
Substitua-se, no título da Subseção 111 da Seção 11 do Capítulo I a 

expressão "Licença à Gestante" por "Licença Maternidade". 
EMENDA N° 19 

Acrescente-se ao § 2° dp art. 63 os seguintes incisos: 
"Art. 63- ... 
§ 20 -.... 
XI - um representante do Tribunal de Contas; 
XII - um representante do servidor do Tribunal de Contas.". 

EMENDA N° 20 
Dê-se ao § 3° do art. 56 a seguinte redação: 
"Art. 56- .... 
§ 3° - Além de sua prestação de contas geral, componente das 

contas anuais do Poder Executivo, o FUMPEMG encaminhará, 
anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado, 60 (sessenta) dias 
após o encerramento do exercício, relatório de avaliação atuarial do 
Fundo.". 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator- Dilzon Melo - Luiz 

Fernando Faria- Eduardo Brandão- Rêmolo Aloise. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 48/2001 
Institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos 

servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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CAPÍTULO I 

Do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
Art. 1 o - Fica instituído o Regime Próprio de Previdência e 

Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, 
nos termos desta lei complementar. 

Art. 2° - O Regime Próprio de Previdência Social assegura os 
benefícios previdenciários previstos nesta lei complementar aos 
segurados e a seus dependentes. 

Seção I 
Dos Beneficiários 

Subseção I 
Dos Segurados 

Art. 3° ~ São vinculados compulsoriamente ao Regime Próprio de 
Previdência Social, na qualidade de segurados, sujeitos às 
disposições desta lei complementar: 

I - o servidor público titular de cargo efetivo da administração direta, 
autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes do Estado, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas; 

11 -o membro da magistratura e o do Ministério Público, bem como o 
Conselheiro do Tribunal de Contas; 

111- o servidor titular de cargo efetivo em disponibilidade; 
IV - o aposentado. 
§ 1° - O servidor que exercer, concomitantemente, mais de um 

cargo remunerado sujeito ao Regime Próprio de Previdência Social 
terá uma inscrição correspondente a cada um deles. 

§ 2° - O servidor desvinculado do serviço público estadual perde a 
condição de segurado. 

Subseção 11 
Dos Dependentes 

Art. 4°- São dependentes do segurado, para os fins desta lei: 
I - o cônjuge ou companheiro e o filho não emancipado, menor de 

vinte e um anos ou inválido: 
11- os pais; 
111- o irmão não emancipado, menor de vinte e um anos ou inválido. 
§ 1 o - Os dependentes de uma mesma classe concorrem em 

igualdade de condições. 
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§ 2° - A existência de dependente de qualquer das classes 

especificadas neste artigo exclui do direito às prestações os das 
classes subseqüentes, observado o disposto nos arts. 22. 23 e 24. 

§ 3° - Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I deste 
artigo, desde que comprovada a dependência econômica e a ausência 
de bens suficientes para o próprio sustento e educação: 

I - o enteado, mediante declaração escrita do segurado; 
11 - o menor que esteja sob tutela judicial, mediante a apresentação 

do respectivo termo. 
§ 4° - Considera-se companheiro a pessoa que mantenha união 

estável com o segurado, na forma da lei civil. 
§ 5° - A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I 

do "caput" deste artigo é presumida, e a das demais será comprovada. 
Art. 5°- A perda da qualidade de dependente ocorre: 
I - para o cônjuge: 
a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for 

assegurada a prestação de alimentos; 
b) pela anulação judicial do casamento; 
c) por sentença judicial transitada em julgado. 
11 - para o companheiro: 
a) pela cessação da união estável com o segurado, enquanto não 

lhe for garantida a prestação de alimento; 
b) por sentença judicial transitada em julgado. 
111- para o filho e o irmão, ao completarem vinte e um anos de idade 

ou pela emancipação, salvo se inválidos; 
IV - para os dependentes em geral: 
a) pela cessação da invalidez; 
b) pelo óbito; 
c) pela inscrição de dependente em classe preeminente. 

Seção 11 
Dos Benefícios 

Art. 6° - São benefícios assegurados pelo Regime Próprio de 
Previdência Social: 

I - ao segurado: 
a) a aposentadoria; 
b) a licença para tratamento de saúde; 
c) a licença maternidade; 
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d) a licença paternidade; 
e) o abono-família; 
li- ao dependente: 
a) a pensão por morte; 
b) o auxílio-reclusão; 
c) o auxílio funeral. 
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Parágrafo único - Serão observados, para a concessão dos 
benefícios, os limites previstos no inciso XI do art. 37 da Constituição 
da República. 

Subseção I 
Da Aposentadoria 

Art. 7° - Os proventos da aposentadoria, por ocasião de sua 
concessão, corresponderão alternativamente: 

1-à soma: 
a) do vencimento do cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 
b) dos adicionais por tempo de serviço; 
c) das gratificações de caráter permanente, incorporáveis na forma 

da lei, percebidas pelo servidor na data de sua aposentadoria, pelo 
período mínimo de três mil seiscentos e cinqüenta dias, desprezado 
qualquer tempo inferior a setecentos e trinta dias de interrupção; 

11 - ao subsídio definido pelos §§ 4° e ao do art. 39 da Constituição 
da República; 

111 - à remuneração a que faça jus o servidor titular de cargo efetivo 
em função do direito de continuidade de percepção remuneratória, nos 
termos da lei e incluídos os adicionais por tempo de serviço. 

Parágrafo único - Se o período de percepção de gratificação de que 
trata a alínea "c" do inciso I deste artigo for inferior a três mil 
seiscentos e cinqüenta dias e igual ou superior a dois mil cento e 
noventa dias, o servidor fará jus à incorporação em seu benefício, por 
ano de exercício, de um décimo do valor da gratificação legalmente 
recebida. 

Art. ao - A aposentadoria a que faz jus o servidor integrante do 
Regime Próprio de Previdência Social se dará da seguinte forma: 

I - voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de dez 
anos de efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria, cumpridos os seguintes 
requisitos: 
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a) sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de contribuição, 

se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de 
contribuição, se mulher; 

b) cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição, se 
homem, e cinqüenta anos de idade e vinte e cinco anos de 
contribuição, se mulher, para o professor que comprove tempo de 
efetivo exercício exclusivamente das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio; 

c) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; 

111 - por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de 
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável. 

§ 1° - É vedada qualquer forma de contagem de tempo de 
contribuição fictício. 

§ 2°- Considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, para fins 
do disposto no inciso 111 do "caput" deste artigo, tuberculose ativa, 
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso 
no serviço público, cardiopatia descompensada, hanseníase, 
leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia, síndrome de imunodeficiência 
adquirida - AIDS -, nefropatia grave, esclerose múltipla, doença de 
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, mal de Paget, hepatopatia 
grave e outras definidas em lei. 

§ 3° - A aposentadoria por invalidez, quando proporcional, será de 
70% (setenta por cento) da remuneração, acrescidos de 6% (seis por 
cento) por ano de serviço, até o limite de 100% (cem por cento). 

Art. go- O servidor poderá afastar-se da atividade a partir da data do 
requerimento da aposentadoria, nos termos da Constituição do 
Estado, observado no disposto no § 2° do art. 28. 

§ 1 o - O deferimento do pedido de afastamento preliminar 
dependerá de análise prévia da unidade administrativa competente do 
órgão ou da entidade a que o servidor esteja vinculado, nos termos do 
regulamento. 

§ 2° - O servidor em afastamento preliminar cujo benefício de 
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aposentadoria não for concedido retornará ao serviço para o 
cumprimento do tempo de contribuição que, àquela data, faltava para 
a aquisição do direito, hipótese em que voltará a contribuir com 
alíquota prevista no inciso I do art. 28. 

Art. 1 O - O tempo de contribuição para outros regimes de 
previdência federal, municipal ou de outro Estado, bem como para o 
Regime Geral da Previdência Social - RGPS -, será contado para 
efeito de aposentadoria, vedado o cômputo desse tempo para efeito 
de adicionais por tempo de serviço. 

Art. 11 - Não será contado para fins de aposentadoria no Regime 
Próprio de Previdência Social o tempo de contribuição que tiver 
servido de base para aposentadoria concedida pelo RGPS ou por 
outro regime próprio de previdência. 

Art. 12 - O tempo de contribuição, para fins de aposentadoria, será 
comprovado mediante certidão expedida pelo órgão competente, na 
forma prevista na legislação em vigor. 

Art. 13 - A aposentadoria por invalidez será precedida de licença 
para tratamento de saúde por período não excedente a vinte e quatro 
meses. 

Parágrafo único - Expirado o período de licença para tratamento de 
saúde a que se refere o "caput" deste artigo, o segurado será 
submetido à avaliação da junta médica do órgão pericial competente 
e, constatando-se não estar em condições de reassumir o cargo ou 
ser readaptado, será aposentado por invalidez. 

Art. 14 - É vedada a concessão de aposentadoria especial aos 
segurados do regime de que trata este capítulo, até que lei 
complementar disponha sobre a matéria. 

Art. 15- Os benefícios de aposentadoria vigorarão a partir: 
I - da data do afastamento preliminar ou da publicação do ato, caso 

o servidor aguarde em exercício, se voluntária; 
11 -- do laudo conclusivo emitido pela junta médica, se por invalidez; 
111 - do dia seguinte àquele em que o segurado completar setenta 

anos de idade, se compulsória. 
Subseção 11 

Da Licença para Tratamento de Saúde 
Art. 16 - O segurado será licenciado para tratamento de saúde 
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quando incapacitado temporariamente para o exercício de suas 
atividades laborais nos termos do regulamento. 

Subseção 111 
Da Licença à Gestante 
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Art. 17 - À segurada gestante será concedida licença-gestação por 
cento e vinte dias, com remuneração integral, mediante a 
apresentação de atestado médico oficial. 

Subseção IV 
Do Abono-Família 

Art. 18 - O abono-família será devido mensalmente ao segurado de 
baixa renda, na proporção do respectivo número de filhos e dos que a 
eles se equiparem, com idade igual ou inferior a catorze anos ou 
inválidos, nos termos do regulamento. 

Parágrafo único - O benefício de que trata este artigo será 
concedido ao segurado que tenha renda bruta mensal igual ou inferior 
ao montante estabelecido no art. 13 da Emenda à Constituição da 
República no 20, de 15 de dezembro de 1998, até que a lei discipline a 
matéria. 

Subseção V 
Da Pensão por Morte 

Art. 19 - A pensão por morte será igual ao valor dos proventos do 
servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o 
servidor em atividade na data do seu falecimento, observado o 
disposto no art. r. 

Art. 20 - Os dependentes farão jus à pensão a partir da data de 
falecimento do segurado. 

Art. 21 - Declarada judicialmente a morte presumida do segurado, 
será concedida a pensão provisória a seus dependentes, a partir da 
data da declaração. 

§ 1° - Mediante prova do desaparecimento do segurado em 
conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes 
farão jus a pensão provisória a partir da data do sinistro, 
independentemente da declaração judicial de que trata o "caput". 

§ 2° - O beneficiário da pensão de que trata este artigo obriga-se a 
firmar, anualmente, declaração relativa à permanência do caráter 
presumido da morte do servidor, até que a autoridade judiciária 
declare definitiva a sucessão. 
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§ 3° - Verificado o reaparecimento do segurado, nos casos 

previstos nos parágrafos anteriores, o pagamento da pensão cessa 
imediatamente, ficando os dependentes desobrigados da reposição 
dos valores recebidos, salvo comprovada má-fé. 

Art. 22 - Por morte do segurado, adquirem direito à pensão, pela 
metade, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, e, pela outra 
metade, em partes iguais, os filhos. 

§ 1 o - Se não houver filhos com direito à pensão, essa será deferida, 
por inteiro, ao cônjuge ou ao companheiro sobrevivente. 

§ 2° - Cessando o direito à pensão de um dos filhos, o respectivo 
benefício reverterá, em partes iguais, aos demais filhos, se houver; 
caso contrário, aplica-se o disposto no § 1 o deste artigo. 

§ 3° - Não havendo cônjuge ou companheiro com direito à pensão, 
será o benefício pago integralmente, em partes iguais, aos filhos. 

§ 4° - Reverterá em favor dos filhos o direito à pensão do cônjuge 
ou do companheiro que perder a condição de dependente, nos termos 
do art. 5°. 

Art. 23 - Inexistindo, na data do óbito, da declaração judicial ou das 
ocorrências de que trata o art. 21, dependentes na classe a que se 
refere o inciso I do art. 4°, o benefício de pensão por morte será 
revertido, em partes iguais, para os dependentes da classe 
especificada no inciso 11 do art. 4°, adotando-se o mesmo critério para 
a classe seguinte. 

Art. 24 - Sempre que se extinguir o benefício de pensão por morte 
para um dependente, proceder-se-á a novo rateio, nos termos desta 
lei complementar, cessando o benefício com a extinção do direito do 
último dependente da mesma classe. 

Subseção VI 
Do Auxílio-Reclusão 

Art. 25 - O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do 
segurado recolhido à prisão e reconhecido como de baixa renda, 
segundo o estabelecido no art. 13 da Emenda à Constituição da 
República no 20, de 15 de dezembro de 1998, até que a lei discipline a 
matéria. 

Seção 111 
Da Contribuição 

Subseção I 
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Da Remuneração de Contribuição 

Art. 26 - A remuneração de contribuição é o valor constituído por 
subsídios, vencimentos, adicionais, gratificações de qualquer natureza 
e outras vantagens pecuniárias de caráter permanente que o 
segurado perceba em folha de pagamento, na condição de servidor 
público. 

§ 1 o- Não integram a remuneração de contribuição o abono-família, 
a diária, a ajuda de custo e o ressarcimento das despesas de 
transporte, bem como as demais verbas de natureza indenizatória. 

§ 2° - O valor percebido pelo segurado em atividade, a título de 
remuneração de serviço extraordinário, será computado para efeito de 
remuneração de contribuição. 

§ 3° - A remuneração de contribuição do segurado inativo será 
constituída do provento total percebido que lhe for assegurado como 
benefício por força desta lei complementar. 

§ 4°- No caso de afastamento não remunerado, sem desvinculação 
do serviço público estadual, será considerada, para efeito de 
contribuição, a remuneração de contribuição atribuída ao cargo efetivo 
no mês do afastamento ou a oriunda de título declaratório, reajustada 
nas mesmas épocas e de acordo com os mesmos índices aplicados 
aos vencimentos do mesmo cargo em que se deu o afastamento. 

Art. 27 - Quando o segurado ativo ocupar mais de um cargo no 
serviço público estadual, a cada cargo corresponderá uma 
remuneração de contribuição específica. 

Subseção 11 
Das Alíquotas 

Art. 28 -As alíquotas das contribuições mensais são as seguintes: 
I - 11% (onze por cento) incidentes sobre a remuneração de 

contribuição do segurado ativo; 
11 - 4,8% (quatro vírgula oito por cento) incidentes sobre o provento 

do segurado inativo, observado o disposto no art. 33. 
§ 1 o - A alíquota de contribuição patronal será equivalente ao dobro 

da alíquota de contribuição prevista no inciso I e à metade da alíquota 
de contribuição prevista no inciso li do "caput" deste artigo. 

§ 2° - A alíquota de contribuição prevista no inciso 11 aplicar-se-á ao 
servidor em afastamento preliminar à aposentadoria, nos termos da 
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Constituição do Estado. 

§ 3° - As alíquotas das contribuições previstas neste artigo serão 
objeto de reavaliação atuarial anual. 

Subseção 111 
Do Cálculo e da Destinação da Contribuição 

Art. 29 - A contribuição do segurado será calculada mediante a 
aplicação das correspondentes alíquotas definidas no art. 28 sobre a 
sua remuneração de contribuição ou sobre o seu provento. 

Parágrafo único - A contribuição a que se refere o "caput" será 
descontada mensalmente do segurado, incidindo também sobre a 
gratificação natalina, mediante o desconto em folha de pagamento. 

Art. 30 - A contribuição do Estado, por seus Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, incluindo suas autarquias e fundações, pelo 
Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, será calculada mediante 
a aplicação das alíquotas definidas no § 1° do art. 28 sobre a 
remuneração de contribuição ou provento dos segurados. 

Parágrafo único - A contribuição a que se refere o "caput" deste 
artigo incidirá sobre o pagamento mensal e sobre a gratificação 
natalina. 

Art. 31 - O segurado ativo que, para atender a interesse próprio, 
deixar de perceber vencimento temporariamente deverá recolher as 
contribuições mensais previstas nos arts. 29 e 30, durante o tempo do 
afastamento. 

Parágrafo único - O tempo a que se refere o "caput" deste artigo 
será contado para efeito de aposentadoria. 

Art. 32 - Não haverá restituição de contribuição vertida para o 
Regime Próprio de Previdência Social, exceto no caso de 
recolhimento indevido, hipótese em que a restituição se fará na forma 
do regulamento. 

Art. 33 - A contribuição do segurado a que se refere o inciso IV do 
art. 3° destina-se, exclusivamente, ao pagamento da pensao por 
morte. 

Art. 34 - O registro contábil das contribuições de cada servidor e dos 
entes estatais será individualizado, nos termos do regulamento. 

Art. 35 - Os recursos provenientes das contribuições dos segurados 
serão utilizados exclusivamente para o pagamento de benefícios 
previdenciários, ressalvada taxa de administração estabelecida em lei. 
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Art. 36 - Os recursos das contribuições a que se referem os arts. 

29 e 30 serão depositados na Conta Financeira da Previdência -
CONFIP- e para o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais 
- FUNPEMG -, instituídos por esta lei complementar, observado o 
disposto nos arts. 50 e 37. 

Art. 37 - As contribuições do segurado de que trata o art. 3° cujo 
provimento em cargo efetivo ocorreu depois de 31 de dezembro de 
2001 bem como a respectiva contribuição patronal serão recolhidas e 
repassadas gradativamente ao FUNPEMG, a partir de noventa dias 
após a publicação desta lei complementar, atingindo sua integralidade 
dentro de onze anos, conforme estabelecido no Anexo desta lei 
complementar. 

Seção IV 
Da Concessão e do Pagamento de Benefícios 

Art. 38 - O ato de concessão dos benefícios, à exceção da pensão 
por morte, caberá aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a 
suas autarquias e fundações, ao Ministério Público e ao Tribunal de 
Contas, por meio de órgão ou unidade próprios, conforme a 
vinculação do cargo efetivo do segurado, observado o disposto nesta 
lei complementar. 

§1° - Os valores destinados aos benefícios dos membros e 
servidores dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas, acrescerão os recursos de 
que trata o art. 162 da Constituição do Estado, serão pagos pelas 
respectivas tesourarias e não integrarão as despesas de pessoal. 

§ 2° - A concessão da pensão por morte caberá ao Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, 
observado o disposto nesta lei complementar. 

§ 3° - Nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido, 
sem a previsão da correspondente fonte de custeio. 

Art. 39- Compete ao Estado, por meio da CONFIP, assegurar: 
I - os benefícios de aposentadoria, licença para tratamento de 

saúde, licença à gestante e abono-família: 
a) ao segurado de que trata o art. 3° cujo provimento tenha ocorrido 

até 31 de dezembro de 2001; 
b) ao segurado de que trata o art. 3° cujo provimento tenha ocorrido 

após 31 de dezembro de 2001, quando o benefício for concedido até 
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31 de dezembro de 2009; 

11 - os benefícios de pensão por morte e auxílio-reclusão: 
a) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3° cujo 

provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001; 
b) aos dependentes do segurados de que trata o art. 3° cujo 

provimento tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001, quando o 
fato gerador do direito previsto neste inciso ocorrer até 31 de 
dezembro de 2009. 

Art. 40 -Compete ao IPSEMG assegurar, por meio do FUNPEMG, 
ao segurado a que se refere o art. 3° cujo provimento tenha ocorrido 
após 31 de dezembro de 2001 e a seus dependentes o pagamento 
dos benefícios previstos no art. 6° cujo início de vigência seja posterior 
a 31 de dezembro de 2009. 

Art. 41 - A concessão dos benefícios fica condicionada: 
I - à regularidade da contribuição do segurado, quando lhe couber o 

recolhimento das contribuições; 
11 - à quitação do débito, na forma do regulamento, em caso de 

inadimplência do segurado. 
Art. 42 - Podem ser descontados dos benefícios: 
I - contribuição devida pelo beneficiário; 
11 -valor superior ao devido, pago a título de benefício; 
111 - imposto de renda retido na fonte, observadas as disposições 

legais; 
IV - pensão alimentícia decretada por sentença judicial; 
V - outros montantes autorizados pelo servidor, observados os 

limites estabelecidos em regulamento. 
Parágrafo único - Salvo o disposto neste artigo, o benefício não 

poderá ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de 
pleno direito sua venda, alienação, cessão ou a constituição de 
qualquer ônus de que seja objeto, e defesa a outorga de poderes 
irrevogáveis para seu recebimento. 

Art. 43 - Não prescreve o direito aos benefícios previstos nesta lei 
complementar, mas prescreverão no prazo de cinco anos, contado da 
data em que forem devidos, os pagamentos mensais ou de prestação 
única não reclamados, salvo o direito dos menores, incapazes e 
ausentes, na forma da lei. 
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Art. 44 - O recebimento indevido de benefício implicará 

devolução do valor irregularmente recebido, na forma do regulamento. 
Parágrafo único - Em caso de dolo, fraude ou má-fé, o valor será 

atualizado monetariamente, sem prejuízo da ação judicial cabível. . 
Art. 45 - Durante o período em que estiver em gozo de benefício 

decorrente de aposentadoria por invalidez permanente, o segurado 
estará obrigado, sempre que solicitado pelo órgão responsável pela 
perícia médica, a submeter-se a exames periódicos e tratamentos 
indicados, sob pena de suspensão do benefício. 

Art. 46 - Os beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social 
ficam obrigados a se submeter a recadastramento, nos termos do 
regulamento. 

Art. 47 - O servidor público, mesmo que em exercício em órgão ou 
entidade distintos dos de sua lotação, permanecerá vinculado ao 
regime previdenciário de origem, ficando a contribuição e o valor do 
benefício limitados à retribuição base a que faria jus no órgão ou 
entidade de origem, vedada a incorporação, em sua remuneração ou 
provento, de qualquer parcela remuneratória decorrente desse 
exercício. 

CAPÍTULO 11 
Da Gestão do Sistema 

Art. 48 - O Regime Próprio de Previdência Social será gerido pelo 
Estado e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais - IPSEMG -, observado o disposto nesta lei 
complementar e as normas gerais de contabilidade e atuária, com 
vistas a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

Seção I 
Da Conta Financeira Previdenciária- CONFIP 

Art. 49 - Fica instituída a Conta Financeira de Previdência -
CONFIP -, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, com a 
finalidade de prover os recursos necessários para garantir o 
pagamento dos benefícios concedidos na forma do art. 38. observado 
o disposto nos arts. 39 e 50 desta lei complementar. 

Art. 50 - Constituem recursos a serem depositados na CONFIP: 
I - as contribuições previdenciárias do servidor público titular de 

cargo efetivo da administração direta, autárquica e fundacional dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do 
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Tribunal de Contas, do membro da magistratura e do Ministério 
Público, do Conselheiro do Tribunal de Contas e aposentados cujo 
provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, observado o 
disposto no artigo 78; 

li - as parcelas das contribuições previdenciárias do servidor público 
titular de cargo efetivo da administração direta, autárquica e 
fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas, do membro da 
magistratura e do Ministério Público, do Conselheiro do Tribunal de 
Contas e aposentados até 31 de dezembro de 2009 cujo provimento 
tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001, as quais não forem 
devidas ao FUNPEMG nos termos do art. 37; 

111 - a contribuição previdenciária prevista no §2° do art. 80, dos 
servidores públicos estaduais não titulares de cargo efetivo 
mencionados no "caput" do referido artigo; 

IV - as contribuições previdenciárias patronais relativas aos 
segurados de que trata o inciso I; 

V - as parcelas das contribuições previdenciárias patronais relativas 
aos segurados a que se refere o inciso 11, que não forem devidas ao 
FUNPEMG nos termos do art. 37; 

VI - as contribuições previdenciárias patronais relativas aos 
servidores de que trata o inciso 111; 

VIl - as dotações orçamentárias previstas para pagamento de 
despesas com pessoal ativo e inativo e com pensionistas da 
administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal 
de Contas, necessárias à complementação do pagamento dos 
benefícios assegurados pelo Tesouro, por meio da CONFIP. 

Parágrafo único - As contribuições a que se referem os incisos IV e 
VI do "capuf' são fixadas em 4% (quatro por cento) do valor da 
remuneração de contribuição e de 2.4% (dois vírgula quatro por cento) 
do provento. 

Art. 51 -Com vistas a garantir o custeio dos benefícios concedidos 
pela CONFIP, compete à Secretaria de Estado da Fazenda: 

I - reter na fonte as quantias referentes aos valores consignados a 
título de contribuição previdenciária mencionadas nos incisos I. 11 e 111 
do art. 50, quando do repasse das disponibilidades financeiras para 
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custeio das despesas de pessoal da administração direta, 
autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas; 

11 - recolher para a CONFIP as quantias referentes às respectivas 
contribuições previdenciárias patronais, quando do repasse das 
disponibilidades financeiras para custeio das despesas de pessoal da 
administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal 
de Contas; 

111 - repassar aos Poderes do Estado, suas autarquias e fundações 
públicas, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas os recursos 
financeiros da CONFIP, previstos nos incisos I a Vil do art. 50, 
relativos aos valores necessários ao pagamento dos benefícios 
previdenciários líquidos dos respectivos membros e servidores; 

IV - repassar ao IPSEMG os recursos financeiros da CONFIP 
relativos aos valores necessários ao pagamento dos benefícios 
previdenciários líquidos a que fizerem jus os dependentes dos 
servidores, quando os fatos geradores ocorrerem até 31 de dezembro 
de 2009, ressalvado o disposto no art. 116 da Lei Complementar no 
59, de 18 de janeiro de 2001, e no art. 147 da Lei Complementar n° 
34, de 12 de setembro de 1994, com a redação dada pela Lei 
Complementar no 61, de 12 de julho de 2001. 

Art. 52- Para atender ao disposto no art. 51, a Secretaria de Estado 
da Fazenda adotará os procedimentos operacionais necessários, no 
Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais -
SIAFI-MG -, nos termos de regulamento próprio. 

Art. 53 - Os valores que constituem a receita prevista no art. 50 
serão demonstrados contabilmente de forma analítica. 

Seção 11 
Do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG 
Art. 54 - Fica instituído o Fundo de Previdência do Estado de Minas 

Gerais - FUNPEMG -, vinculado ao IPSEMG, com a finalidade de 
prover os recursos necessários para garantir o pagamento dos 
benefícios concedidos na forma do art. 38, observado o disposto nos 
arts. 40 e 55 a 64 desta lei complementar. 

Parágrafo único - A extinção do Fundo de que trata este artigo será 
precedida de plebiscito realizado entre a totalidade dos contribuintes 
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do IPSEMG. 

Art. 55 - O FUNPEMG é integrado de bens, direitos e ativos, para 
operar, administrar e pagar benefícios previdenciários, nos termos dos 
arts. 3° e 40, observado o disposto no art. 38 e os critérios e limites 
estabelecidos nesta lei complementar. 

Art. 56- O FUNPEMG: 
I - aplicará seus recursos, conforme estabelecido pelo Conselho 

Monetário Nacional; 
11 - avaliará os bens, direitos e ativos de qualquer natureza 

integrados ao Fundo, em conformidade com a Lei Federal no 4.320, de 
17 de março de 1964, e as alterações subseqüentes; 

111 -administrará e pagará os benefícios de sua competência; 
IV - dará pleno acesso ao segurado, individual ou coletivamente, às 

informações relativas à gestão do regime. 
§ 1 o - As contas bancárias do FUNPEMG não integrarão o Sistema 

de Unidade de Tesouraria estabelecido pela Lei n° 6.194, de 26 de 
novembro de 1993; 

§ 2°- É vedado ao FUNPEMG: 
I - o uso dos recursos do Fundo para a prestação de fiança, aval, 

aceite ou qualquer forma de coobrigação, bem como para 
empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, a entidade da administração indireta 
e a segurado do Regime de que trata esta lei complementar; 

11 - a aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de 
títulos do Governo Federal. 

§ 3° - Além de sua prestação de contas geral, componente das 
Contas Anuais do Poder Executivo, o FUNPEMG encaminhará, 
anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado, sessenta dias após o 
encerramento de cada exercício, relatório de avaliação atuarial do 
balanço do exercício encerrado. 

§ 4° - O Tribunal de Contas do Estado emitirá parecer em separado 
sobre o balanço e os relatórios atuariais, encaminhando-os, com suas 
conclusões, à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 57 - O FUNPEMG é constituído pelas seguintes fontes de 
receita: 

I -contribuições dos segurados, nos termos desta lei complementar; 
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11 - contribuições do Estado, por seus Poderes Legislativo , 

Executivo e Judiciário, incluindo suas autarquias e fundações 
públicas, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, em 
conformidade com a tabela progressiva constante no Anexo desta lei 
complementar, nos termos do art. 37; 

111 - bens e recursos eventuais que lhe forem destinados e 
incorporados; 

IV - créditos devidos à conta da compensação financeira prevista no 
§ go do art. 201 da Constituição da República; 

V - aluguéis e outros rendimentos derivados de seus bens; 
VI - produto das aplicações e dos investimentos realizados com 

seus recursos; 
VIl- produto da alienação de bens integrantes do Fundo. 
Art. 58 - Cabe à fonte responsável pelo pagamento da remuneração 

e dos proventos dos segurados de que trata o art. 3° o recolhimento 
das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 e o respectivo 
repasse ao FUNPEMG, nos termos do art. 37. 

§ 1 o - O repasse a que se refere o "caput" deste artigo será 
efetivado até o último dia do pagamento da folha dos servidores 
públicos do Estado. 

§ 2° - O Estado destinará ao IPSEMG, a título de taxa de 
administração do FUNPEMG, 2% (dois por cento) do valor das 
contribuições devidas ao Fundo até o décimo ano da publicação desta 
lei complementar. 

§ 3° - A partir do décimo primeiro ano, o IPSEMG fará jus à taxa de 
administração de 2% (dois por cento) do valor das contribuições que 
são devidas ao FUNPEMG, deduzidas do próprio Fundo. 

Art. 59 - O encarregado de ordenar ou de supervisionar o 
recolhimento das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 que 
deixar de recolhê-las ao FUNPEMG no prazo legal será pessoalmente 
responsável pelo pagamento dessas contribuições, sem prejuízo da 
sua responsabilidade administrativa, civil e penal correspondente ao 
ilícito praticado. 

Art. 60 - No caso de inexistência de recursos do FUNPEMG, o 
IPSEMG responderá solidariamente, e o Tesouro do Estado, 
subsidiariamente, pelo pagamento dos benefícios a cargo do Fundo. 
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Art. 61 - Integram a estrutura administrativa superior do 

FUNPEMG: 
I - o Conselho de Administração; 
11 - o Conselho Fiscal. 
§ 1 o - Os membros efetivos e suplentes dos Conselhos de 

Administração e Fiscal são nomeados pelo Governador do Estado, por 
indicação dos órgãos e das entidades cujos representantes os 
integram, observado o disposto no § 4° do art. 62 e no § 4° do art. 63. 

§ 2° - As decisões dos Conselhos serão tomadas por maioria 
simples, presentes dois terços de seus membros. 

§ 3° - Os gestores e ordenadores de despesas, bem como os 
membros dos Conselho de Administração e Conselho Fiscal do 
FUNPEMG respondem solidariamente por ações ou omissões que 
causarem dano ou prejuízo ao Fundo. 

§ 4° - A participação nos Conselhos será remunerada, obedecendo a 
legislação existente e dispositivo do regulamento a ser adotado. 

Art. 62 - O Conselho de Administração é o órgão de gerenciamento, 
normatização e deliberação superior do FUNPEMG. 

§ 1° - O Conselho de Administração é integrado por doze 
conselheiros efetivos e doze suplentes, escolhidos dentre pessoas 
com nível superior de escolaridade, de reputação ilibada e com 
comprovada capacidade e experiência em previdência, administração, 
economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito. 

§ 2° - Compõem o Conselho de Administração: 
I -o Presidente do IPSEMG, que o presidirá; 
11 - um representante da Secretaria de Estado de Recursos 

Humanos e Administração; 
111 - um representante da Assembléia Legislativa; 
IV -- um representante do Poder Judiciário; 
V - um representante do Ministério Público; 
VI - um representante do Tribunal de Contas; 
Vil - um representante do servidor ativo do Poder Executivo; 
VIII -um representante do servidor inativo do Poder Executivo; 
IX - um representante do servidor do Poder Legislativo; 
X - um representante do servidor do Poder Judiciário; 
XI - um representante do servidor do Ministério Público; 
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XII - um representante do servidor do Tribunal de Contas. 
§ 3° - Os membros do Conselho de Administração são nomeados 

para mandato de quatro anos, permitida uma recondução. 
§ 4° - Os membros a que se referem os incisos VIl a IX do § 2° 

deste artigo são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de 
lista tríplice elaborada pelas entidades representativas dos servidores 
públicos estaduais. 

§ 5° - O Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente, em 
reuniões ordinárias e, extraordinariamente, quando convocado por seu 
Presidente ou a requerimento de um terço de seus membros. 

Art. 63 - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle 
interno do FUNPEMG, cabendo-lhe examinar as contas do Fundo e 
emitir parecer sobre a proposta orçamentária, a administração dos 
recursos financeiros e as contas dos administradores. 

§ 1 o - O Conselho Fiscal é integrado por dez conselheiros efetivos e 
dez suplentes, escolhidos dentre pessoas com nível superior de 
escolaridade, de reputação ilibada e com comprovada capacidade e 
experiência em previdência, administração, economia, finanças, 
contabilidade, atuária ou direito. 

§ 2° - Compõem o Conselho Fiscal: 
I - o Secretário de Estado da Fazenda, que o presidirá; 
11 - um representante da Secretaria de Estado de Recursos 

Humanos e Administração; 
111 - um representante da Assembléia Legislativa; 
IV - um representante do Poder Judiciário; 
V - um representante do Ministério Público; 
VI - um representante do servidor ativo do Poder Executivo; 
VIl - um representante do servidor inativo do Poder Executivo; 
VIII - um representante do servidor do Poder Legislativo; 
IX - um representante do servidor do Poder Judiciário; 
X- um representante do servidor do Ministério Público. 
§ 3°- Os membros do Conselho Fiscal são nomeados para mandato 

de dois anos, permitida uma recondução. 
§ 4° - Os membros a que se referem os incisos VI a VIII do § 2° 

deste artigo são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de 
lista tríplice elaborada pelas entidades representativas dos servidores 
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públicos estaduais. 

§ 5° - O Conselho Fiscal reunir-se-á, trimestralmente, em reuniões 
ordinárias ou, extraordinariamente, mediante convocação do Conselho 
de Administração. 

§ 6° - O Presidente do Conselho Fiscal terá, além do próprio voto, o 
de qualidade. 

Art. 64 - É vedada a participação, como membro efetivo ou como 
suplente, em mais de um dos conselhos a que se refere esta lei 
complementar, antes de transcorridos dois anos do término do 
mandato anterior. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo 
os membros natos. 

CAPÍTULO 111 
Dos Cálculos Atuariais 

Art. 65 - O plano de benefícios dos servidores públicos será 
avaliado atuarialmente por profissionais habilitados. 

Parágrafo único - Na avaliação de que trata este artigo, serão 
observadas as condições fixadas na legislação em vigor, no que se 
refere a: 

I - métodos atuariais de custeio; 
li -regimes financeiros; 
111 - tábuas biométricas; 
IV -taxas de juros; 
V - outras bases e parâmetros técnico-atuariais. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 66 - O Regime Próprio de Previdência do Estado observará, no 
que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de 
Previdência Social. 

Art. 67 - É vedada a utilização de recursos do Regime Próprio de 
Previdência Social para fins de assistência médica e financeira de 
qualquer espécie. 

Parágrafo único - Os recursos provenientes de contribuições para o 
Regime Próprio de Previdência Social serão contabilizados 
separadamente dos recursos garantidores de benefícios de natureza 
diversa, vedada a transferência de recursos entre as respectivas 
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contas. 

Art. 68 - Ao segurado ou dependente que estiver em gozo de 
benefício de caráter continuado, será devida a gratificação natalina, a 
ser paga até o mês de dezembro de cada ano, de valor igual a tantos 
doze avos quantos forem os meses de vigência do benefício no ano, 
calculado sobre o valor do benefício de dezembro. 

Art. 69 - Ao servidor que ingressar no serviço público estadual após 
a publicação desta lei complementar não se aplica o disposto nos arts. 
204 e 286 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952. 

Art. 70 - Caso o servidor se aposente no Regime Próprio de 
Previdência Social de que trata esta lei complementar e tenha 
computado tempo de contribuição para outro regime de previdência, 
haverá compensação financeira entre esses, segundo os critérios 
definidos em lei. 

Art. 71 - À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança 
de até um ano de idade, serão concedidos noventa dias de licença 
remunerada. 

Parágrafo único - No caso de adoção ou guarda judicial de criança 
com mais de um ano de idade, o prazo de que trata esta lei será de 
trinta dias. 

Art. 72 - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes do exercício 
de cargos acumuláveis na forma do inciso XVI do art. 37 da 
Constituição da República, é vedada a percepção de mais de uma 
aposentadoria à conta do Regime Próprio de Previdência Social de 
que trata esta lei complementar. 

Art. 73- A alíquota de contribuição do segurado inativo que retornar 
ao serviço público estadual provido em cargo em comissão ou em 
cargo acumulável será a definida no inciso I do art. 28. 

§ 1 o - O servidor a que se refere este artigo, à exceção dos que 
ocuparem cargos acumuláveis, não fará jus a nova aposentadoria por 
conta do Regime Próprio de Previdência Social. 

§ 2° - O servidor que tenha sido aposentado pelo sistema de 
proporcionalidade até a data desta lei, ao adquirir novo tempo de 
serviço e contribuição, pode, com o mesmo, completar o tempo 
faltante relativo à proporcionalidade da aposentadoria, para fazer jus 
aos proventos integrais. 

Art. 74 - É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de 
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aposentadoria ao servidor público e de pensão a seus 
dependentes, desde que cumpridos, até a data da publicação da 
Emenda à Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 
1998, os requisitos para a obtenção desses benefícios, com base nos 
critérios da legislação então vigente. · 

§ 1 o - O servidor de que trata este artigo que tenha cumprido as 
exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em 
atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária até cumprir 
as exigências para aposentadoria previstas no inciso I do art. 8° desta 
lei complementar. 

§ 2° - Os proventos da aposentadoria a ser concedida ao servidor 
público a que se refere o "caput" deste artigo, integral ou proporcional 
ao tempo de serviço já exercido até a data de publicação da Emenda 
à Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, bem 
como as pensões de seus dependentes serão calculados de acordo 
com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as 
prescrições estabelecidas para a concessão desses benefícios na 
referida emenda ou nas condições da legislação vigente. 

§ 3° - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados, nas 
disposições constitucionais vigentes à data de publicação da Emenda 
à Constituição da República n° 20, de 15 de dezembro de 1998, aos 
servidores inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-
combatentes, assim como àqueles que tenham cumprido, até aquela 
data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto 
no inciso XI do art. 37 da Constituição da República. 

Art. 75 - Observado o disposto no art. 77 desta lei complementar, é 
assegurado o direito à aposentadoria voluntária àquele que tenha 
ingressado regularmente em cargo efetivo na administração pública, 
direta, autárquica ou fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, até a data de 
publicação da Emenda à Constituição da República no 20, de 15 de 
dezembro de 1998, desde que, cumulativamente, o servidor: 

I - tenha completado cinqüenta e três anos de idade, se homem, e 
quarenta e oito anos de idade, se mulher; 

li -possua cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará 
a aposentadoria; 

111 -conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
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a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; 
b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por 

cento) do tempo que, na data da publicação da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, faltava 
para atingir o limite de tempo estabelecido na alínea "a". 

Art. 76 - Observado o disposto nos incisos I e 11 do art. 75, o 
servidor pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, desde que conte tempo de contribuição igual, no mínimo, 
à soma de: 
I- 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher; 
11 - um período adicional de contribuição equivalente a 40% 

(quarenta por cento) do tempo que, na data da publicação da Emenda 
à Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, 
faltava para atingir o limite de tempo estabelecido no inciso I. 

§ 1 o - Os proventos da aposentadoria proporcional serão 
equivalentes a 70% (setenta por cento) do valor máximo que o 
servidor poderia vir a obter de acordo com o "caput" deste artigo, 
acrescido de 5% (cinco por cento) por ano de contribuição que supere 
a soma a que se refere o inciso 11 deste artigo, até o limite de 100% 
(cem por cento). 

§ 2° - Aplica-se ao magistrado, ao membro do Ministério Público e 
ao conselheiro do Tribunal de Contas o disposto neste artigo, no que 
couber. 

§ 3° - Na aplicação do disposto no § 2°, o magistrado, o membro do 
Ministério Público ou o conselheiro do Tribunal de Contas, se homem, 
terá o tempo de serviço exercido até a publicação da Emenda à 
Constituição da República n° 20, de 15 de dezembro de 1998, contado 
com o acréscimo de 17% (dezessete por cento). 

§ 4° - O professor que, até a data da publicação da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha 
ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte 
por aposentar-se na forma do disposto no "caput" do art. 8° daquela 
emenda terá o tempo de serviço exercido até a data da publicação da 
emenda contado com o acréscimo de 17% (dezessete por cento), se 
homem, e de 20% (vinte por cento), se mulher, desde que se 
aposente, exclusivamente, com o tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério. 
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§ 5° - O servidor que, após cumprir as ex1gencias para 

aposentadoria estabelecidas no art. 75, permanecer em atividade fará 
jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as 
exigências para a aposentadoria voluntária e integral, contidas na 
alínea "a" do inciso I do art. 8° desta lei complementar. 

Art. 77 - Observado o disposto no § 1 O do art. 40 da Constituição da 
República, o tempo de serviço considerado para efeito de 
aposentadoria nos termos da legislação vigente e cumprido até a data 
da publicação desta lei complementar será contado como tempo de 
contribuição. 

Art. 78 - Ficam mantidos todos os direitos e garantias assegurados, 
na legislação vigente na data de publicação desta lei complementar, 
ao servidor público titular de cargo efetivo, ao inativo e ao pensionista 
cuja vinculação ao serviço público estadual se tenha dado até 31 de 
dezembro de 2001, observado o disposto na Emenda à Constituição 
da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, aplicando-se-lhe em 
qualquer caso o disposto nos arts. 9° e 31 desta lei complementar. 

§ 1°- Ficam mantidas as alíquotas de contribuição do segurado a 
que se refere este artigo, da seguinte forma: 
I- 8,3% (oito vírgula três por cento) para o custeio da previdência; 
11 - 3,2 % (três vírgula dois por cento) da remuneração de 

contribuição ou dos proventos, até o limite de vinte vezes o valor do 
vencimento mínimo estadual, para o custeio da assistência à saúde. 

§ 2° - O disposto no § 2° do art. 86 não se aplica ao servidor, ao 
inativo e ao pensionista de que trata o "caput". 

Art. 79 - Até que se complete o prazo de noventa dias da publicação 
desta lei complementar, aplicam-se aos segurados relacionados no 
art. 3° cujo provimento tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001 
as alíquotas estabelecidas nos incisos I e 11 do parágrafo único do art. 
78. 

Parágrafo único - No período de que trata o "caput" deste artigo, as 
contribuições nele previstas serão integralmente vertidas à CONFIP. 

Art. 80 - O Estado, por meio de seus Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, suas autarquias e fundações, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, assegurará aposentadoria a seus servidores não 
titulares de cargo efetivo, bem como os demais benefícios 
previdenciários, exceto pensão aos seus dependentes, observadas as 
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regras do RGPS, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da 
Constituição da República e, no que couber, as normas previstas 
nesta lei complementar. 

§ 1°- Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular.de 
cargo efetivo: 

I - o detentor exclusivamente de cargo de provimento em comissão, 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

11 - o servidor a que se refere o art. 4° da Lei n° 1 0.254, de 20 de 
julho de 1990, não alcançado pelo disposto na Emenda à Constituição 
do Estado no 49, de 13 de junho de 2001; 

111 - o servidor designado para o exercício da função pública, nos 
termos do art. 1 O da Lei no 10.254, de 20 de julho de 1990; 

IV -o agente político. 
§ 2° - O servidor a que se refere o "caput" deste artigo, na hipótese 

de lhe ser assegurada aposentadoria por intermédio da CONFIP, 
contribuirá para o custeio de sua previdência com uma alíquota de 
11% (onze por cento), incidente sobre sua remuneração de 
contribuição, respeitado o limite fixado pelo RGPS e observado, no 
que couber, o disposto no art. 26. 

§ 3° - A alíquota de contribuição do Estado para aposentadoria e 
demais benefícios previdenciários, observadas as regras do RGPS, do 
servidor de que trata o "caput" será de 22% (vinte e dois por cento) 
incidentes sobre a remuneração de contribuição. 

Art. 81 - Sessenta por cento da dívida do Tesouro do Estado para 
com o IPSEMG, decorrente do atraso ocorrido no recolhimento das 
contribuições previdenciárias e das consignações facultativas, serão 
compensados mensalmente, no valor equivalente à diferença entre a 
receita das contribuições estabelecidas até a data de publicação desta 
lei complementar, destinadas ao custeio dos benefícios a que se 
refere o inciso 11 do art. 6°, cobradas dos segurados que ingressaram 
no Estado até 31 de dezembro de 2001, e o pagamento dos 
benefícios previstos nesse inciso, para esses mesmos segurados. 

Parágrafo único- Os 40% (quarenta por cento) restantes da dívida a 
que se refere o "caput" deste artigo serão pagos em até trezentos e 
sessenta vezes, na forma do regulamento. 

Art. 82- Com vistas à compensação da dívida do Estado para com 
o IPSEMG, nos termos do art. 82, o Tesouro, por intermédio da 
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CONFIP, assumirá a responsabilidade pelo custo dos benefícios de 
pensão por morte e auxílio-reclusão, até a sua extinção, concedidos 
aos dependentes dos segurados de que trata o art. 3° cujo provimento 
tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001. 

§ 1° - O Tesouro, por intermédio da CONFIP, repassará 
mensalmente ao IPSEMG o custo dos benefícios de que trata o 
"caput", ressalvado o disposto no art. 116 da Lei Complementar n° 59, 
de 18 de janeiro de 2001, e no art. 147 da Lei Complementar no 34, de 
12 de setembro de 1994, com a redação dada pela Lei Complementar 
n° 61' de 12 de julho de 2001. 

§ 2° - O Tesouro do Estado repassará ao IPSEMG 2% (dois por 
cento) da folha de pagamento dos segurados ativos cujo provimento 
tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, a título de taxa de 
administração referente ao pagamento dos benefícios de que trata o 
"caput", a ser efetuado pela autarquia. 

Art. 83 - Com vistas à compensação da dívida do Estado para com 
o IPSEMG, nos termos do art. 81, o Tesouro, por intermédio da 
CONFIP, assumirá a responsabilidade pelo custo dos benefícios de 
pensão por morte e auxílio-reclusão, até a sua extinção, concedidos 
aos dependentes dos servidores públicos estaduais não titulares de 
cargo efetivo referidos no art. 80. 

§1° - O Tesouro, por intermédio da CONFIP, repassará, 
mensalmente, ao IPSEMG o custo dos benefícios de que trata o 
"capuf'. 

§2° - O Tesouro do Estado, repassará ao IPSEMG 2 % (dois por 
cento) da folha de pagamento dos servidores ativos não titulares de 
cargo efetivo referidos no art. 80, a título de taxa de administração 
referente ao pagamento dos benefícios de que trata o "caput" , a ser 
efetuado pela autarquia. 

Art. 84 - Compete ao Estado, por intermédio da CONFIP, o 
pagamento dos demais benefícios previdenciários previstos na 
legislação própria do RGPS aos servidores não titulares de cargo 
efetivo referidos no art. 80. 

Art. 85 - É de responsabilidade do Tesouro do Estado o pagamento 
dos precatórios judiciais relativos a benefícios concedidos até a data 
de vigência da Lei no 13.455, de 12 de janeiro de 2000, para os quais 
não existia contribuição de custeio devida ao IPSEMG. 

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



833 
Art. 86 - O IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar, 

odontológica, social, farmacêutica e complementar aos segurados 
referidos no art. 3° e servidores não titulares de cargo efetivo definidos 
no art. 80, extensiva aos seus dependentes. 

§ 1 o - O benefício a que se refere o "caput" deste artigo será 
custeado por meio do pagamento de contribuição, cuja alíquota será 
de 3,2% (três vírgula dois por cento), descontada da remuneração de 
contribuição ou dos proventos, até o limite de 20 (vinte) vezes o valor 
do vencimento mínimo estadual. 

§ 2°- A contribuição referida no§ 1° será de 1,6% (um vírgula seis 
por cento) da remuneração de contribuição ou dos proventos, no valor 
que exceder o limite de vinte vezes o valor do vencimento mínimo 
estadual. 

§ 3°- O Tesouro do Estado contribuirá com valor correspondente a 
50% (cinqüenta por cento) daquele referido no§ 1 o deste artigo. 

§ 4°- A contribuição será descontada compulsoriamente e recolhida 
diretamente ao IPSEMG até o último dia previsto para o pagamento 
da folha dos servidores públicos do Estado. 

§ 5° - Os que perderem a condição de dependente do segurado, 
bem como os pais deste, poderão continuar com o direito à 
assistência referida no "caput", mediante o pagamento, por ex-
dependente, da contribuição de 2,8% (dois vírgula oito por cento) da 
remuneração de contribuição do servidor ativo, ou dos proventos do 
inativo ou da pensão que recebiam, observada a carência de seis 
meses para atendimento ambulatorial, odontológico e de exames de 
laboratório, e de doze meses para parto ou internação hospitalar. 

§ 6° - A assistência a que se refere o "caput" será prestada pelo 
IPSEMG exclusivamente aos contribuintes e seus dependentes, 
mediante a comprovação do desconto no contracheque do último mês 
recebido ou do pagamento da contribuição diretamente ao IPSEMG 
até o último dia útil do respectivo mês, nos termos do regulamento. 

§ 7° - O disposto neste artigo, à exceção do § 3°, aplica-se às 
pensões concedidas após a publicação desta lei complementar. 

§ 8°- Fica o IPSEMG autorizado a celebrar convênio de assistência 
à saúde com municípios e entidades públicas estaduais e municipais, 
observadas as condições e o pagamento da contribuição previstos 
neste artigo, nos termos do regulamento. 

'---------0------__.J 



834 
Art. 87 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 

especial no valor de R$ 297.500.000,00 (duzentos e noventa e sete 
milhões e quinhentos mil reais), destinado ao cumprimento do 
disposto nesta lei complementar. 

Art. 88 - O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no 
prazo de sessenta dias contados de sua publicação. 

Art. 89 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as 
relativas à renegociação da dívida do Estado para com o IPSEMG 
previstas na Lei no 12.992, de 30 de julho de 1998, e as alterações 
decorrentes da Lei no 13.342, de 28 de outubro de 1999. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 37 da Lei Complementar no , de de de 2001) 

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 21 .03.2002. 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 335a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/3/2002 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 2.041 e 2.042/2002 - Requerimentos 
nos 3.216 a 3.222/2002 - Requerimentos dos Deputados lrani Barbosa 
(2) e Hely Tarqüínio - Comunicações: Comunicações dos Deputados 
Luiz Fernando Faria, Maria Olívia, Gil Pereira e Alberto Pinto Coelho -
Comunicação Não Recebida: comunicação do Deputado Carlos 
Pimenta- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados lrani Barbosa, 
Hely Tarqüínio, Márcio Cunha, Carlos Pimenta e Bilac Pinto - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Designação de 
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição no 85/2002 - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Hely 
Tarqüínio; deferimento- Encerramento- Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres - Wanderley Ávila 

- 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 - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio -
lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
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Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila)- Às 14h15min, a lista 

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

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. 
2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa 
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI W 2.041/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

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

Moradores do Bairro do Planalto, com sede no Município de Muriaé. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de março de 2002. 
Cristiano Canêdo 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Planalto, 

entidade sem fins lucrativos, possui como objetivo primordial auxiliar a 
comunidade, promover a segurança e a defesa dos seus direitos e 
interesses. Propugna, igualmente, pelo progresso e pelo 
desenvolvimento socioeconômico do bairro em que está situada. 
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Pode-se constatar, com base na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que a 

entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao 
título declaratório proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.042/2002 
Declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Carmo do Cajuru, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Carmo do Cajuru, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de março de 2002. 
Marcelo Gonçalves 
Justificação: A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Carmo 

do Cajuru é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Conforme consta 
em seu estatuto, presta relevantes serviços à comunidade, sendo sua 
principal meta a assistência médico-hospitalar aos doentes carentes, 
oferecendo-lhes ainda alojamentos adequados ao restabelecimento o 
mais breve possível. Desta maneira, procura propiciar-lhes condições 
dignas de vida. 

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres 
colegas ao projeto ora apresentado. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.216/2002, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o "Jornal Valeparaibano" pela 
comemoração do 50° aniversário de sua fundação. 

N" 3.217/2002, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Rádio Difusora 
Santarritense, de Santa Rita do Sapucaí, pela comemoração do 55° 
aniversário de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de 
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Transporte.) 

N° 3.218/2002, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Administração com vistas a que seja expedida norma determinando 
que as Juntas Médicas da SERHA possam atuar nas Diretorias 
Regionais dos municípios.(- À Comissão de Saúde.) 

W 3.219/2002, do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Administração com vistas a que 
preste as informações que menciona sobre verbas retidas. 

N° 3.220/2002, do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que 
se peça ao DETRAN-MG as informações que menciona. 

W 3.221/2002, do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas a que preste 
informações relativas à construção de prédios para habitação popular 
no Município de Patos de Minas. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

N° 3.222/2002, do Deputado João Paulo, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da República com vistas à convocação das 
Forças Armadas para atuarem na manutenção da segurança pública 
do País.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Deputado lrani Barbosa, solicitando se peça às autoridades 
envolvidas na questão da CPI do Sistema Prisional a colaboração 
necessária aos trabalhos da Comissão. 

Do Deputado lrani Barbosa, solicitando sejam os nomes das 
pessoas que menciona incluídos no processo de investigação a 
respeito da tentativa de se impedir o funcionamento da CPI do 
Sistema Prisional.(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Hely 
Tarqüínio. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Luiz Fernando Faria, Maria Olívia, Gil Pereira e Alberto Pinto Coelho. 
Comunicação Não Recebida 

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação: 
COMUNICAÇÃO 

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. 
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Marcelino Paz do Nascimento, ocorrido em 18/3/2002, em Montes 
Claros. (- Idêntica comunicação foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Gil Pereira.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é 

lamentável que tenha de ocupar a tribuna desta Casa para esclarecer 
assuntos relativos a versões mentirosas, convenientemente plantadas 
com o claro objetivo de desviar a atenção da CPI do Sistema Prisional 
para a simulada briga que os Deputados Durval Ângelo e Eduardo 
Brandão insistem em fomentar. No início, pretendiam criar uma 
situação que possibilitasse a negociação da saída dos Deputados da 
CPI, em troca de minha saída. Evidentemente, essa hipótese inexiste, 
uma vez que, na condição de autor do requerimento para instalação 
da CPI, minha participação é em função de um dispositivo regimental, 
ao contrário dos dois Deputados que sabidamente brigaram para que 
na CPI fizessem o que estão fazendo. 

Nesse sentido, encaminhei, há mais de uma semana, ao Presidente 
desta Assembléia Legislativa requerimento solicitando a abertura de 
procedimentos para investigar a participação dos dois Deputados, 
juntamente com o Deputado Edson Rezende, o Juiz Wenderson de 
Souza Lima e os Promotores Leonardo Barbabella e Rodrigo Fonte 
Boa, na tentativa de obstrução dos trabalhos da CPI do Sistema 
Prisional. 

A atitude dos três Deputados obstaculando o trabalho da CPI ficou 
tão evidente que agora mudaram suas táticas. Refiro-me, neste caso, 
aos Deputados Eduardo Brandão e Durval Ângelo. 

Logo que dei conhecimento a esta Casa da situação promíscua 
existente entre o Juiz Wenderson de Sousa Lima, os Promotores 
Leonardo Barbabella e Rodrigo Fonte Boa e o sistema prisional de 
Neves, minha esposa, Presidente da Câmara Municipal da cidade, 
sofreu retaliações por parte do Juiz e dos Promotores, chegando 
mesmo a ser afastada sob acusações que, mais tarde, provaram-se 
infundadas - acusações efetivadas pelo Deputado Eduardo Brandão e 
pelo Vereador Vicente Mendonça, que forma a quadrilha que apóia o 
sistema de tráfico de drogas naquela cidade -, fazendo com que o 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais revisse a decisão vingativa do 
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Juiz. 

Tudo que denunciei a respeito de tráfico de droga, facilitação de 
fuga, omissão e cumplicidade dos Promotores e do Juiz com o que 
estava acontecendo eu provei, seja através dos documentos que 
entreguei à CPI, seja através do competente trabalho da imprensa, 
que filmou e exibiu, em jornal televisivo, em rede nacional, a forma 
como os condenados por crimes bárbaros realizavam festas no 
presídio, além de deixá-lo tranqüilamente durante o dia, só voltando à 
noite. 

O cartel do narcotráfico, que denunciei existir no sistema prisional de 
Neves, mereceu manchete em todos os jornais de maior circulação do 
Estado. "Hoje em Dia": "Penitenciária era QG do tráfico"; "O Tempo": 
"PM reformado se une a presos do tráfico de drogas"; "Estado de 
Minas": "Diretor de Penitenciária é preso"; "Diário da Tarde": 
"Quadrilha presa". 

Dessa forma, aqueles que tentaram, por diversas vezes, utilizando a 
tribuna desta Casa, desacreditar os fatos que denunciei, na defesa 
dos Promotores e do Juiz, tiveram de reverenciar-se diante do 
noticiado. Porém não queriam que as investigações da CPI tivessem 
andamento. Nesse sentido, promoveram diversas solenidades que 
denominaram de "desagravo" a algumas personalidades envolvidas 
na apuração. 

Diante de minha insistência e das evidências que novamente 
comprovavam a veracidade do que eu afirmara, tentaram criar a 
versão de que eu estaria ameaçando de morte o Juiz e os 
Promotores, versão ridicularizada após audiência da Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara Federal, instalada na seção mineira da 
OAB, ocasião em que foi dada ao Juiz e aos Promotores a 
oportunidade de provar que estavam sendo ameaçados. Em vez de 
provar, ridicularizaram-se ao afirmar que não tinham provas, era 
apenas uma hipótese. Vejam, Srs. Deputados, dois Promotores e um 
Juiz não sabiam que tinham de ter provas para fundamentar suas 
acusações. 

Desmontada mais essa farsa, agora os mesmos Deputados vêm a 
público afirmar que, desta vez, são eles que correm risco de vida e 
procuram maquiavelicamente montar uma versão para suas 
acusações. 
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Ciente da trama e da ausência total de escrúpulos dos dois 

Deputados, imediatamente - há dois dias - comuniquei por escrito, ao 
Delegado da Comarca de Neves, a artimanha do Vereador Vicente 
Mendonça, do PT, que estaria procurando e oferecendo vantagens a 
diversos marginais que residem no município, para testemunharem 
falsamente contra mim. 

Vejam, Srs. Deputados, novamente a providência divina está ao 
meu lado, assim como no dia seguinte ao que se instalou nesta Casa 
a CP! Carcerária, por minha denúncia, e começou a vir a público, pela 
imprensa, o esquema do tráfico de drogas da Penitenciária de Neves, 
com a prisão do Diretor do presídio. Agora, dois dias depois que 
denunciei, na delegacia de Neves, o complô montado pelos 
Deputados Eduardo Brandão, Durval Ângelo e o Vereador Vicente 
Mendonça, pedindo a abertura de inquérito para apurá-lo, cai, de 
pára-quedas, em Belo Horizonte o paladino do PT, que emocionou 
todo o Brasil ao afirmar que o seqüestro do Prefeito de Santo André 
tinha razões de ordem política, para agora, meses depois, com a 
mesma cara, admitir que se tratou apenas de um crime comum. 

Sabemos que esse comportamento de aproveitar e criar situações 
não é novidade no PT, que tradicionalmente utilizou os trabalhadores 
como massa de manobra para auferir ganhos políticos para sua elite 
partidária. 

Não foi diferente o comportamento do Deputado Durval Ângelo ao 
pedir nesta Casa a instalação de comissão especial para apurar a 
regularidade de contratos de financiamento e renegociações de 
dívidas realizadas pelo BDMG, para, depois de criar a dificuldade, 
permitir, não sei a que preço, a facilidade do não envio, pelo Banco, 
dos documentos solicitados. 

Engana-se, Deputado Durval Ângelo, se pensa que fará com a CPI 
do Sistema Prisional o mesmo que fez com a da ADTER, como autor 
do requerimento para sua instalação sem nunca ter comparecido a 
suas reuniões. É evidente que o funcionamento da CP! foi no mesmo 
período em que era candidato a Prefeito de Contagem, com 
campanha rica, patrocinada só Deus sabe por quem. 

O que sei é que seu partido tem sido o porta-voz dos empresários 
concessionários de ônibus, que, coincidentemente, também são 
proprietários da ADTER. 
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Vamos ao que interessa. Depois que solicitei que a delegacia de 

Neves instalasse inquérito para apurar o complô que envolve os 
Deputados Durval Ângelo e Eduardo Brandão e o Vereador Vicente 
Mendonça, o seu partido quer obstruir a apuração dizendo que ela 
deve ser feita pela Polícia Federal, ao que não me oponho, mesmo 
porque é de minha autoria o requerimento que pede a ajuda da Polícia 
Federal para apurar o tráfico de drogas em Ribeirão das Neves. 

Agora não adianta tentarem obstruir essa apuração, porque terá que 
ser feita, demonstrando, mais uma vez, a farsa montada para evitar 
que os culpados sejam penalizados. 

O nobre Deputado que fique tranqüilo, porque reavaliei minha 
posição e não quero provocar tumulto para o fato ser apurado, 
principalmente agora que vêm à tona os nomes de marginais ligados 
aos atentados sofridos pelo Vereador e companheiro político de 
Ribeirão das Neves, José Ferreira, que ofereceu-se, juntamente com 
outras pessoas, para testemunhar a respeito da tentativa de 
aliciamento de falsa testemunha, praticada pelo Vereador do PT, 
Vicente Mendonça. O pai do suplente de Vereador, o Vereador José 
Ferreira, em companhia de um assessor do Deputado Eduardo 
Brandão. 

É necessário que as investigações adiantem-se, porque todos os 
envolvidos já estão com passaporte e visto para o exterior. É 
igualmente necessário que se esclareça se é coincidência ou 
evidência que os marginais citados sejam os mesmos suspeitos pelo 
atentado contra a vida do Vereador José Ferreira. 

Não adianta. Tudo já foi oficiado por mim à Delegacia de Ribeirão 
das Neves, e já existe inquérito a esse respeito. Conversei hoje com o 
Secretário da Segurança, para que agilizasse e desse a maior 
seriedade possível às investigações. 

E devo admitir que, ao afirmar que bateria no rosto de um homem 
sem-vergonha, exagerei, reconheço. Um não tem todas essas 
qualidades, é apenas sem-vergonha, e já me avisaram que há o risco 
de ele se apaixonar. O outro, apesar de em uma mão usar o pé-de-
cabra, na outra mão diz que usa a Bíblia. E respeito a Bíblia. Muito 
obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqünínio. 

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



843 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

venho a esta tribuna para fazer uma reflexão sobre a estagnação 
econômica de Minas Gerais. A sabedoria popular usa, com 
freqüência, de algumas expressões eficazes e saborosas para definir 
determinadas situações. Uma é a chamada "coincidência coincidida": 
o que, à primeira vista, seria obra do acaso, na verdade tem causa 
certa e, o que é pior, efeito nem sempre positivo. Ocorrem-nos essas 
idéias porque não conhecemos coincidência mais coincidida do que o 
fato de a decadência econômica ter começado com a posse do 
Governador Itamar Franco. 

Os dados que nos levam a afirmar isso são insuspeitos, porque nos 
chegam de um órgão governamental - a Fundação João Pinheiro - e 
foram amplamente divulgados pela mídia nas últimas semanas. 
Senão, vejamos: em 2001, a economia mineira registrou o pífio 
crescimento de 0,97%; o PIB mineiro - que é a soma dos bens e 
serviços produzidos no Estado - cresceu abaixo do desempenho 
médio da economia brasileira, que foi de 1 ,55% no ano passado; a 
exportação mineira caiu 9,81% em 2001, levando a uma redução de 
22,54% no saldo da balança comercial, que atingiu apenas 
US$3.044.000.000,00; somente entre julho e setembro passados, 
houve queda de 0,74% no PIB de Minas; de outubro a dezembro, 
essa redução alcançou 1 ,80%. 

Poderiam argumentar que o mau resultado da nossa economia se 
deve à desfavorável conjuntura do País e do mundo. Até certo ponto, 
poderia ser verdade, se a queda acompanhasse a média nacional. 
Mas ficamos mais ainda para trás por causa do inoperante e 
indiferente Governo Itamar Franco. 

Desde 1999 não se notam obras nem realizações. Já se abrem 
fábricas, muitas, como algumas do "vale da eletrônica", estão saindo 
do Estado. Recursos financeiros nacionais e internacionais não são 
captados para novos investimentos. A infra-estrutura existente 
encolhe e penaliza a já empobrecida população mineira. 

A guerra fiscal entre os Estados, aliás, encontrou em Minas um 
combatente tímido. Enquanto as outras unidades da Federação se 
empenhavam e se empenham em oferecer maiores incentivos para a 
implantação de indústrias, o Governo mineiro adotou atitude 
excessivamente pragmática, centralizando sua ação em protestos que 
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não estancaram a saída das empresas do território mineiro. Não foi 
só a indústria eletrônica mineira que encolheu: a agroindústria, a 
indústria moveleira, o parque têxtil também foram prejudicados. 

No capítulo de investimentos, cabe observar que os fundos estatais 
destinados ao desenvolvimento econômico estão inoperantes. É voz 
corrente, a propósito, que o BDMG se transformou em mero cobrador 
de mutuários inadimplentes, desvirtuando seu objetivo de identificar e 
aplicar recursos financeiros em novos empreendimentos. 

Soubemos que Minas perdeu sua condição de 2° maior exportador 
brasileiro para o Rio Grande do Sul. É lamentável, mesmo 
considerando que o mercado externo diminuiu. O fato é que não 
houve diversificação em nossa pauta de exportações: continuamos 
insistindo quase que exclusivamente na venda de excedentes 
agrícolas, matérias-primas e componentes siderúrgicos e 
metalúrgicos. 

A entrada de divisas em nosso Estado, aliás, poderia ser reforçada 
com o turismo: temos grande potencial turístico, mas não o 
exploramos, como prova a desocupação da rede hoteleira e de 
serviços. 

Os números são maus e poderiam ser piores se a agropecuária 
mineira não tivesse crescido 5,33% no ano passado. Foi a velha e 
confiável atividade do campo que, solenemente ignorada pelo Palácio 
da Liberdade, mais uma vez nos salvou. 

Esses números divulgados pela Fundação João Pinheiro deixaram-
nos entristecidos e preocupados. Chegamos mesmo a cogitar de 
requerer à Mesa da Assembléia a convocação do Sr. Secretário da 
Fazenda e das demais autoridades ligadas ao plano econômico, para 
que aqui nos viessem trazer explicações. Pensando melhor, 
entretanto, concluímos que seria o mesmo que explicar o óbvio. A 
razão para o fracasso aí está, facilmente compreensível: é o Executivo 
estático e alheio ao interesse maior de Minas Gerais. Nossas 
palavras, no entanto, servem de alerta para os mineiros nas próximas 
eleições. Vamos rejeitar nas urnas todos aqueles nomes que possam 
representar a continuação do imobilismo e da falta de compromisso 
popular hoje praticado pelo Palácio da Liberdade. Muito obrigado. 

Faremos outros comentários sobre a falta de verba para a 
FAPEMIG. As universidades, principalmente as públicas, representam 
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a reserva e a vanguarda no potencial do desenvolvimento, 
produzindo a vida e a felicidade do povo. O Governo de Minas não 
tem canalizado verbas para a FAPEMIG. Sem pesquisa e sem ensino 
nas universidades, que constituem uma indagação permanente, 
jamais produziremos o nosso desenvolvimento. A universidade é uma 
chama incandescente que se está apagando neste Governo. Para 
completar gostaria de dizer que nossa universidade, a UEMG, que era 
um projeto ambicioso no início, hoje está inserida como uma 
instituição particular, cobrando mensalidades dos alunos, vendendo 
uma verdadeira miragem em termos de universidade. Nela proliferam 
centros universitários, que antes eram unidades inseridas na UEMG, 
apenas com o aval, a chancela do diploma e uma orientação do 
currículo, sem a menor pesquisa, sem verbas e sem amparar o 
estudante, que seria o seu objetivo e o da própria sociedade, para a 
qual teria de promover o desenvolvimento. Esse é o lado da 
universidade. 

Reprovamos também o volume de verbas retidas. Trata-se de uma 
reclamação dos professores que deixaram esse bilhete em meu 
gabinete. Os funcionários públicos, os professores, os pais e as mães 
de famílias continuam aguardando o pagamento das verbas retidas 
relativas a qüinqüênios e a biênios, sem ter acesso sequer a uma 
informação. O Sind-UTE foi informado de que não haverá o 
pagamento para os professores das verbas retidas a que têm direito, 
pois não está no orçamento do Estado. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Hely Tarqüínio, 
em nome da verdade, é bom que se diga que as verbas retidas dos 
servidores, e aqui fala um servidor público estadual, são referentes ao 
período do Governo Eduardo Azeredo, de 1996 a 2000. Não há verba 
retida posterior a 2000. Ela tem de ser paga, mas, estritamente, 
obrigatoriamente e de forma delimitada, com relação aos quatro anos 
do período Azeredo, que não pagou nenhuma delas. Há servidores 
com dinheiro retido, de R$600,00 a R$12.000,00. 

Então, é bom que se esclareça que o Governador Eduardo Azeredo 
foi péssimo pagador para os servidores públicos e as verbas retidas 
são referentes ao seu período. V. Exa. pode confirmar: verbas retidas 
de férias-prêmio, de vantagens em atraso são estritamente referentes 
ao período de 1997 a 2000. Como V. Exa. é pessoa comprometida 

'-----------0------__J 



846 
com a verdade, poderá conferir essa informação. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Agradeço a intervenção do Deputado 
Durval Ângelo. Acredito que a sua afirmação seja procedente, porque 
está declarando, mas um fato não exclui outro. Vamos até acreditar 
que esteja certo, porque as verbas retidas aconteceram no Governo 
passado, mas quem disputa eleição e ganha tem de saber que pegou 
o Estado com o carro andando. Isso não quer dizer que faça um 
Governo contra a administração passada. Tem de fazer uma 
administração voltada para o povo. Se houve erro no passado, que 
seja corrigido agora e não se faça marcação sobre o servidor público. 
O servidor público não pertence a um Governo, mas à instituição do 
Estado, e o Estado não é de um Governador, é do povo. É em nome 
do povo que existe. Então, devemos aceitar a crítica e verificar a 
verdade, porque não estamos aqui para contestá-la, apenas para 
verificá-la e proclamá-la. A responsabilidade atual pelo pagamento 
das verbas retidas é do Governador Itamar Franco. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Deputado Hely 
Tarqüínio, o Estado vive uma contradição, porque, ao mesmo tempo 
em que é um bom cobrador, é duro na cobrança - os impostos têm de 
ser pagos em dia, porque têm multa, vão para a dívida ativa -; por 
outro lado, quando deve, não paga. Essa questão é apropriação 
indébita do Estado. E de quem ele faz essa apropriação? Dos 
servidores que mantêm este Estado, que fazem o serviço público, que 
ganham salário miserável. E assistimos a essa deterioração dos 
salários nos últimos anos. 

Que Estado é este que tão mau exemplo dá para a sociedade, como 
violador dos direitos humanos e econômicos dos seus servidores? É 
nesse sentido que esta Casa vem se manifestando, que V. Exa. está 
se manifestando neste momento. O Deputado Durval Ângelo se 
referiu a uma questão do passado, mas o Estado precisa mesmo 
acertar essas questões. Os servidores não podem ficar na situação 
em que estão, com dificuldades financeiras. Muitos estão doentes, 
precisam desses recursos. Na cidade de Senhora dos Remédios, 
perto de Barbacena, um servidor tinha a receber mais de 
R$1 00.000,00 para comprar a sua casa. Recebeu somente 1/4 do que 
lhe era devido e viveu apenas mais um ano e meio. Morreu e não 
conseguiu, em vida, ter esses recursos para comprar a casa e 
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construir uma nova vida para a família. Esta é a questão: colocar 
como prioridade os que estão acima de 60 anos e os que estão 
doentes; tem de ser, realmente, uma ação efetiva do Estado. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)*- Obrigado, Deputado Hely 
Tarqüínio, mas não podia deixar de manifestar certa reserva com 
relação ao pronunciamento do Deputado Durval Ângelo. Tenho por ele 
profundo respeito, admiro a sua ousadia, a sua coragem, mas parece 
que está achando que este Plenário é campo de futebol, que o nosso 
ouvido é gol, e resolveu chutar. Resíduo salarial é situação crônica no 
Estado, problema que se arrasta, sangrando os parcos salários do 
funcionário público, há muitos anos. 

No Governo Eduardo Azeredo, foi pago, em termos de valores, 
muito mais do que no atual. Lamentavelmente, o Deputado Durval 
Ângelo cometeu uma falha grave. Tenho certeza de que, conhecendo 
a realidade, haverá de retratar-se. Muito obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Conferir essa culpa à administração 
passada é coisa político-partidária. O que temos a fazer é olhar para a 
frente e saldar os compromissos. Mas o Governo está deixando de 
comparecer; no entanto, há quantia vultosa de dinheiro colocado na 
COMIG e em outros setores, para financiar as próximas campanhas. 
Isso é triste. Quem perde é o povo. Os professores precisam tratar da 
saúde. Muitos dizem que o serviço de saúde do IPSEMG está muito 
bom, mas, no interior, isso não acontece. Somos procurados sempre 
como mediadores, para ajudar os professores. 

Termino pedindo a esta Casa, a todos os Deputados e ao próprio 
povo que solicitem ao Governador Itamar Franco que se empenhe no 
cumprimento da cultura do ponto no Palácio da Liberdade, porque 
está vivendo fora de Minas Gerais, em busca de apoio para as 
próximas eleições, procurando uma situação cômoda e fugindo da 
responsabilidade que tem com o Estado. Lanço um SOS pela 
presença, pela cultura do ponto do Governador Itamar Franco no 
Palácio da Liberdade. 

•- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores que nos visitam, tive a oportunidade, ontem, de participar de 
uma reunião do Rotary Club Cidade Jardim, quando promovemos 
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debate sobre a questão da segurança pública em Belo Horizonte e 
no Estado. Julgo que este momento é extremamente pertinente para 
fazermos uma reflexão a respeito de tão importante tema, pois a 
Assembléia prepara um projeto de resolução em que vamos criar, na 
estrutura interna da Assembléia, a Comissão Permanente de 
Segurança Pública. É uma comissão importante, ligada à segurança 
pública em Belo Horizonte e no Estado. Isso acontece justamente num 
momento em que estamos estarrecidos, mais uma vez, com a notícia 
da tentativa de seqüestro promovida por bandidos de São Paulo. 
Chegaram a seqüestrar o gerente de um banco, sua família, o 
tesoureiro. Felizmente, o desfecho foi favorável. Diria que foi favorável 
até por alguns lances de sorte. É evidente que não podemos continuar 
achando que a polícia sempre terá essa sorte. Infelizmente, o que se 
constata é que os bandidos estão, cada vez mais, profissionalizados. 
A nossa polícia é pouco equipada e preparada. Por isso, é um assunto 
extremamente relevante que trago à consideração dos meus pares. 

Tenho experimentado oportunidades de debater a questão da 
segurança pública com meus companheiros do Rotary Club. Em 18 de 
fevereiro, discuti este problema com os rotários da Pampulha. Ontem, 
com os da Cidade Jardim. Na ocasião, protestei contra a 
transformação da segurança pública como caso unicamente de 
polícia, quando deveria ser uma questão de cidadania. 

É claro que haveria menos violência se os cidadãos fossem mais 
preparados. Essa é a minha formação. Fui educador e aprendi com os 
meus colegas professores e meus alunos que a educação é a base de 
qualquer sociedade moderna. Sem a educação, não adianta aparelhar 
as polícias com armamentos, veículos e outros equipamentos 
necessários no combate à criminalidade, pois faltará a peça chave, 
que é a cidadania. Se procurarmos o significado desse vocábulo, 
veremos que significa "qualidade ou estado de cidadão". E só temos 
essa qualidade com a formação educacional desde o ensino 
fundamental. 

Ao mesmo tempo, torna-se inevitável que a sociedade -os cidadãos 
e seus representantes nas Casas Legislativas - exija mudanças nas 
atuais Leis Penal e Processual Penal, bem como na Lei de Execução 
Penal, pois se faz mais que necessário revisá-las, para que atendam 
às necessidades atuais dos cidadãos. Somos regidos por leis de 40 
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anos atrás, o que facilita a impunidade. 

Aliás, quanto a esse tema - impunidade -, tenho defendido que não 
adianta exigir para Belo Horizonte - da mesma forma que para Minas 
ou para o Brasil - um programa como o Tolerância Zero, que é muito 
bem executado pela Prefeitura de Nova Iorque. Lá, o Tolerância Zero 
dá certo por um pequeno, mas decisivo, detalhe: há, também, 
tolerância zero com a impunidade. Lá, os criminosos são punidos 
independentemente de suas condições financeiras ou sociais. 
Infelizmente, estamos longe dessa performance. Aqui, campeia a 
impunidade, a corrupção. Temos de ter coragem para assumir isso. 

Os Poderes Executivos, Legislativos e Judiciários, bem como toda a 
sociedade, são constituídos, graças a Deus, em sua maioria, por 
gente de .bem, mas existem aqueles que se utilizam de seus cargos 
ou de suas facilidades de acesso para praticar os mais torpes golpes, 
que envergonham nossa cidade e nosso País. Já não podemos tolerar 
essa situação. Temos de nos mobilizar para mudar esse quadro. 

Fala-se, no momento, na unificação das polícias. Não sei se essa 
tese se pode tornar uma realidade. Vivemos num país por demais 
diversificado, para contar com uma só polícia. Na realidade histórica 
brasileira e do mundo civilizado, temos a existência de várias 
instituições policiais. Hoje, o discurso que tem feito mais eco, 
especialmente junto às corporações, é a favor da integração das 
polícias. Para citar apenas um país, nos Estados Unidos, cada 
município tem a sua própria polícia - armada -, coexistindo com 
outras corporações estaduais e federal. Acredito muito mais num 
trabalho de parceria, de integração, de junção de forças, como a 
chamada força-tarefa, criada pelo Governador Itamar Franco para 
elucidar o assassinato do Promotor Francisco Lins do Rego. O 
trabalho integrado das Polícias Civil, Militar e Federal, do Ministério 
Público e do Governo do Estado foi fundamental para que, em menos 
de 30 dias, se chegasse ao assassino e ao mentor intelectual do 
crime. Aliás, acredito que a verdadeira integração a favor da 
segurança pública e contra a criminalidade vai ocorrer de dentro para 
fora, ou seja, por parte da sociedade organizada. Instituições como o 
Rotary Club e as associações de bairro devem fortalecer os 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública - COMSEPs -, que já 
atuam de forma eficiente em Belo Horizonte. Aliada a esse trabalho, é 
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claro que deve haver uma mudança na mentalidade em relação à 
segurança pública, com uma polícia mais bem-aparelhada, com 
salários dignos, que lance mão da inteligência policial-investigativa e 
da transparência. É preciso a integração, como a implantação de 
banco de dados único para todas as polícias, áreas comuns de 
atuação, tanto geográficas como judiciais - para evitar as eternas 
brigas de divisão de competência, que somente favorecem o 
criminoso e a impunidade -, com livre acesso das instituições 
democráticas. 

Aliás, foi o aparelhamento da nossa PM, em especial, que permitiu 
que, em tão pouco tempo, chegássemos a esses criminosos de São 
Paulo, os quais estiveram aqui seqüestrando e tentando extorquir 
pessoas. 

Defendo a tese, que é a dos CONSEPS, de que o policiamento deve 
ser preventivo, com o policial nas ruas, de forma visível, trabalhando 
em parceria com as comunidades. Todos esses esforços podem ter a 
participação da família rotária, para que, juntos, possibilitem levar os 
anseios e as propostas da comunidade para a melhoria da qualidade 
da segurança pública. 

Recentemente apresentei vários projetos de lei buscando maior 
segurança para os cidadãos e conhecer um pouco mais da nossa 
realidade. Por exemplo, o que institui o Programa Deputado Mirim, 
que tem como objetivo levar ao conhecimento dos futuros cidadãos de 
nosso Estado a dinâmica do trabalho diário do Poder Legislativo. 

Outro projeto dispõe sobre a organização e o funcionamento do 
Conselho de Defesa Social, que terá a finalidade de atuar no estudo 
de proposições de medidas relativas à defesa social dos cidadãos 
mineiros. 

Outro projeto cria o Relatório de Impacto de Segurança Pública -
RISE -, destinado a garantir a segurança pública da região onde se 
pretenda instalar delegacia, penitenciária ou cadeião. Escolhe-se, 
técnica ou politicamente, uma região, sem medir o impacto que tal 
medida pode acarretar para os moradores. 

Posso dar exemplo prático de que acabei sendo um dos 
protagonistas. No Bairro Cidade Nova, na Av. José Cândido da 
Silveira, durante a sua administração, o Governo Estadual passado 
queria implantar um cadeião. A comunidade se rebelou e me 
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procurou, como Vereador dessa comunidade, o então Vereador 
João Paulo, hoje Deputado, além de outros companheiros. 
Mobilizamo-nos contrariamente a isso. 

Aliás, o meu primeiro projeto de lei aprovado nesta Casa e 
sancionado pelo Governador Itamar Franco consagra aquele terreno 
para a construção do "campus" da UEMG, em Belo Horizonte. Vejam 
que, acoplando esse projeto, o RISE, doravante discutiremos com a 
comunidade se deseja a implantação de um sistema prisional nela. 

O RISE, caso seja aprovado na Assembléia, impediria a instalação 
de unidades prisionais, de reabilitação e recuperação de infratores e 
de crianças e adolescentes em conflito com a lei e, até mesmo, de 
unidades policiais que venham a causar danos ou alterações na vida 
social da comunidade existente na região prevista para a instalação 
do estabelecimento. 

Em contrapartida, discuti com o Prefeito de Belo Horizonte, 
Fernando Pimentel, outra opção, um projeto de lei que estamos 
estudando - ainda não foi apresentado nesta Casa -, que assegura 
benefícios aos municípios que se disponham a acolher unidades 
prisionais. Sabemos que existe demanda muito grande nessa área, 
mas poucos são os municípios que estão dispostos a acolher esse 
tipo de equipamento público. Portanto, é preciso haver contrapartida. 
Nesse sentido, estamos estudando a forma para que o município que 
venha a aceitar unidade prisional receba, por exemplo, maior 
repartição de ICMS. 

São notórios os casos em que a instalação de penitenciárias e 
cadeias públicas desestabiliza a comunidade, gerando situações de 
insegurança. 

É fundamental, por isso, que a instalação desses estabelecimentos 
seja sempre precedida de acurada análise técnica, em que se 
avaliem, a par da necessidade de sua instalação, as conseqüências 
sociais dela advindas. 

Além disso, estamos também procurando, nesta Casa, formatar em 
lei o Conselho Metropolitano de Segurança Pública, porque sabemos 
que não adianta discutirmos nem querermos achar que a questão da 
violência urbana existe apenas em Belo Horizonte, é questão, 
evidentemente, da Região Metropolitana. Aliás, nesse último caso 
ocorrido, o Banco estava em Belo Horizonte, a família seqüestrada em 
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Contagem e o cativeiro em Nova Lima. Vejam como não dá para 
falar na questão da segurança pública especificamente em Belo 
Horizonte, temos que tratar de forma metropolitana. Portanto, um 
Conselho Metropolitano de Segurança é fundamental para que 
possamos abordar essa questão com profundidade. 

Além disso, gostaríamos de, mais uma vez, reafirmar a disposição 
desta Casa, da Mesa, de implantar, em definitivo, uma comissão 
permanente de segurança pública, para que possamos atuar e 
colaborar nessa tarefa, que, insisto, é coletiva. 

Reafirmo que discutir a segurança pública é buscar a participação 
de todos em defesa da maioria. A questão da parceria, da integração, 
da solidariedade e de envolvimento em campanhas públicas são 
temas por demais conhecidos das comunidades e da família rotária. 
Há tempos, praticamos a solidariedade e a prestação de serviços 
humanitários, que buscam a elevação do padrão ético entre todos os 
segmentos profissionais, visando ao estabelecimento da boa-vontade 
e da paz no mundo. 

É importante discutirmos com profundidade essa questão da 
segurança pública, que não é uma questão apenas de polícia, do 
Governo, mas de toda a sociedade. Portanto, cada um de nós deve e 
precisa assumir sua cota de participação e de responsabilidade. Muito 
obrigado. 

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

senhoras e senhores, povo mineiro, inicialmente, quero prestar 
minhas homenagens póstumas a uma pessoa que fez história ern 
nosso Estado como desportista, principalmente em Montes Claros. 
Refiro-me ao atleta Marcelino Paz do Nascimento, jogador de futebol, 
bicampeão pelo Atlético Mineiro em 1962 e 1963, com mais de 250 
partidas, que faleceu no dia 18, em Montes Claros, vítima de câncer 
da próstata. 

Tomo a liberdade, até mesmo como médico, de divulgar a causa da 
morte de Marcelino, tomando também como exemplo o depoimento 
fantástico e importante de sua filha, Nair Paz do Nascimento, que, de 
maneira muito especial, referindo-se à morte do pai, chamou a 
atenção para a falta de tratamento, de planejamento de prevenção do 
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câncer da próstata, que, infelizmente, acomete e mata homens 
ainda jovens. Nair, por meio da Rede Globo, da TV Grande Minas, fez 
um apelo para que as autoridades desenvolvam ações para 
programas preventivos, chamando a atenção dos homens para a 
importância de fazer a prevenção do câncer da próstata, que mata e 
acomete cada vez mais homens com idade inferior a 50 anos. 

Vêem-se, por aí, campanhas educativas chamando atenção para a 
importância da prevenção do câncer de mama, do colo do útero, com 
ações desenvolvidas pelo Ministério e pela Secretaria da Saúde. No 
entanto, infelizmente, pouco se vê de apelo para que os homens 
também possam ter acesso a exames preventivos e ficar livres do 
câncer. 

Montes Claros e a comunidade desportista desse município estão de 
luto. Acredito que a família atleticana estão de luto, porque o 
Marcelino foi um atleta exemplar e honrou as tradições do Atlético 
Mineiro. Morreu quase no anonimato, em termos da mídia estadual, 
mas deixou um exemplo de vida como cidadão, atleta e como montes-
clarense. Ajudou muito a firmar o desporto de Montes Claros. 

Receba a família de Marcelino, na pessoa da Nair e do seu filho 
Marcelino Filho, os nossos votos de condolências, a nossa eterna 
admiração por esse homem simples, mas que contribuiu muito para o 
desenvolvimento do desporto mineiro, principalmente de Montes 
Claros. 

Sr. Presidente, o assunto que me traz hoje à tribuna refere-se ao 
fato de termos a obrigação de chamar atenção e de enaltecer o que é, 
e vai ser, a implantação do Centro de Reeducação do Menor em 
Montes Claros. Quando falo em Montes Claros, refiro-me ao Norte de 
Minas como um todo. Tenho a grata satisfação de ver a figura do 
Prefeito de Matias Cardoso, o Joquinha Josemir Cardoso, também do 
Norte de Minas, que tem a responsabilidade de administrar uma das 
mais importantes cidades de Minas Gerais, que faz parte do Projeto 
Jaíba juntamente com a cidade de Jaíba. 

No próximo mês, estaremos encaminhando uma reunião importante 
na Câmara Municipal de Montes Claros, com a presença da 
Secretária de Justiça, Ângela Pace, e de Deputados da região, para 
que possamos apresentar ao povo da cidade o projeto, hoje realidade, 
de implantação dessa escola de reeducação do menor. 
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É um fato importante, primeiro, porque se trata de uma obra de 

grandes proporções, que será implantada em Montes Claros e vai 
estar à disposição de todo o Norte de Minas. Mas, muito mais 
importante que a obra física de construção do Centro de Reeducação 
do Menor, a importância prende-se ao fato de que talvez seja uma das 
mais importantes ações do Governo Itamar Franco e do Governo 
Federal, através do Ministério da Justiça, para tentar barrar a onda de 
violência e criminalidade. Esse projeto que trata dos menores evitará 
que andem pelos caminhos da criminalidade. Uma ação dessa 
natureza é muito importante. 

Há algum tempo, não só as autoridades - como o Prefeito Jairo 
Ataíde e os Vereadores de Montes Claros -, mas também a nossa 
sociedade, clamam pela instalação dessa obra, que foi por nós 
idealizada há seis anos. Chegamos ao ponto de fazer a doação de um 
imóvel importante do Estado para a Prefeitura de Montes Claros, para 
a implantação do Centro de Reeducação do Menor, imóvel que 
pertencia à antiga CAMIG. Hoje esse imóvel faz parte do acervo da 
Prefeitura, mas infelizmente não foi possível instalar o centro de 
reeducação ali. 

O Prefeito Jairo Ataíde, sensibilizado e sabedor que é da 
necessidade de ações dessa natureza, fez a doação do terreno 
valioso, com 50.000m2 , localizado na área urbana de Montes Claros, 
para que se instale esse centro de reeducação do menor. Já temos 
garantida a quantia de R$3.000.000,00, suficiente para edificar e 
equipar a escola e implantar cursos profissionalizantes para que o 
menor venha para dentro da escola e possa ter acesso ao esporte e a 
cursos como informática, carpintaria, marcenaria e vários outros. Essa 
obra vem ao encontro do anseio do povo de Montes Claros. Quem 
dera se todas as grandes cidades de Minas Gerais, as cidades-pólo, 
pudessem implantar seu centro de reeducação e dar assistência à 
nossa juventude. Sabemos que se o jovem for assistido na sua base, 
se tiver assistência principalmente quando anda em más companhias, 
tendo alguma coisa para fazer e sendo orientado e amparado pela 
sociedade, estará livre dos tentáculos traiçoeiros da criminalidade. 

Ainda ontem tivemos o pronunciamento do Deputado Sargento 
Rodrigues, que falava da importância e da ação da polícia. Temos 
certeza de que se houver investimento, principalmente voltado para a 
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criança e o adolescente, que estão formando sua personalidade, 
se tivermos envolvimento da sociedade e participação das autoridades 
federais, estaduais e municipais, poderemos seguir o caminho no 
sentido da resolução dessa questão, evitando o agravamento da 
criminalidade no nosso Estado. Temos uma grande polícia. Vimos a 
ação da nossa polícia barrando a ação de criminosos de São Paulo, 
do comando criminoso de São Paulo, que quer invadir Minas Gerais. 
Temos a participação heróica dos nossos soldados, que lutam muitas 
vezes em desvantagem, sem equipamentos, armamentos que se 
equiparem aos dos bandidos. Mas é muito importante que possamos 
dar assistência ao menor, evitando o narcotráfico, o uso de drogas e 
bebidas alcóolicas vendidas livremente. Qualquer criança que quiser 
comprar cerveja ou cachaça faz isso sem que nenhuma ação seja 
feita. É necessário sair da retórica e partir efetivamente para a prática. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) Gostaria, 
inicialmente, de cumprimentar V. Exa. pelos assuntos que traz esta 
tarde à tribuna, ressaltando aspectos da saúde, da criança e do 
adolescente. Entendemos que V. Exa. está perfeitamente coberto e 
alinhado dentro do seu pronunciamento. Verdadeiramente precisamos 
de políticas públicas para que possamos evitar o aumento do índice 
de violência e de criminalidade no nosso Estado. Portanto, gostaria de 
pedir licença a V. Exa. para cumprimentar o Deputado que o 
antecedeu, Márcio Cunha, no que diz respeito à integração do 
aparelho policial, uma das coisas pelas quais lutamos arduamente. V. 
Exa. sendo do meu partido, do PDT, aqui estamos verdadeiramente 
preocupados em dar resposta à sociedade, com ações efetivas. Mas 
lamentamos, Deputado Carlos Pimenta, que, na condição de 
legislador, de fiscalizador das ações político-parlamentares e nas 
questões deliberativas, não tenhamos condições de executar. Nossa 
vontade de executar é muito grande. 

Gostaria também de deixar claro que temos um grave problema na 
segurança pública, com reflexo especial. Falo do Governo Federal, 
extremamente responsável pelo que está acontecendo no nosso 
Estado e nos municípios quando deixa que nossas fronteiras fiquem 
desguarnecidas de vigilância sistemática. Enquanto isso, enquanto a 
polícia morre nas mãos dos bandidos, tentando fazer frente ao crime 
organizado, a Fuzil AR-15, temos as Forças Armadas de braços 
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cruzados, dentro dos quartéis, sem fazer nada, apenas treinando 
para uma guerra que já existe diuturnamente. 

Não que queira trazer as forças armadas para fazer a segurança 
pública na região, sou totalmente contrário a isso. Mas precisamos 
vigiar nossas fronteiras porque, dessa forma, fuzil AR-15 e 
metralhadora israelense não chegarão aqui, muito menos o tráfico de 
drogas. Cumprimento V. Exa por abordar temas de extrema 
relevância. 

O Deputado Carlos Pimenta - Hoje, o povo de Montes Claros, a 
sociedade norte-mineira recebe a notícia, esperando que essa escola 
se implante no menor espaço de tempo possível. 

No dia 11 de abril, uma quinta-feira, através de iniciativa do 
Presidente da Câmara Municipal, Vereador Adernar Bicalho, 
respaldado pelos demais Vereadores, queremos fazer amplo debate 
com a Secretária da Justiça. Queremos a presença dos técnicos para 
que possamos iniciar a implantação dessa escola, para receber o 
menor, orientá-lo, retirá-lo das ruas, fazendo com que se sinta útil à 
sociedade. Em Montes Claros existe o melhor exemplo de 
atendimento à criança e ao adolescente: a Guarda Mirim de Montes 
Claros, instituição criada, idealizada e mantida pela Delegada Maria 
Neuza. A referida entidade forma, mais ou menos, 120 alunos por 
ano, na faixa etária de 14 a 18 anos. Esses jovens recebem 
orientações de civilidade, militares e religiosas, sendo motivo de 
orgulho para o povo de Montes Claros. Já temos essa ação vitoriosa 
da Guarda Mirim de Montes Claros, comandada pela Dra. Neuza. Por 
sinal, faremos, na reunião do dia 11, apelo dramático à Secretária da 
Justiça para ajudar a Guarda Mirim na construção da sede própria, 
que foi iniciada, mas necessita de recursos para seu término. É um 
exemplo para todo o País de como se deve tratar o jovem. E essa 
escola de reeducação, ao lado da Guarda Mirim, farão da nossa 
cidade grande exemplo para Minas Gerais e para o Brasil. Parabéns, 
Prefeito, pela doação do terreno! Parabéns, Vereadores, pela luta! 
Parabéns, Governador Itamar Franco, que não desistiu de implantar 
essa importante instituição, premiando Montes Claros com a 
instalação do Centro de Reeducação do Menor! Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bilac Pinto. 
O Deputado Bilac Pinto* - O Município de Santa Rita do Sapucaí -
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que temos a honra de representar nesta Assembléia - sempre se 
destacou como celeiro de grandes administradores e homens 
públicos. Sua tradição socio-política vem dos primórdios da chamada 
República Velha, impondo-se através de personalidades que honram 
Minas e o Brasil. Podemos destacar Jefferson Mendes, atual Prefeito 
Municipal, a quem foi recentemente concedido, em promoção conjunta 
do SEBRAE Nacional e da Fundação Mário Covas, o Prêmio Mário 
Covas de Prefeito Empreendedor. 

Temos o privilégio de conviver com Jefferson Mendes e podemos 
atestar o belo trabalho que vem desenvolvendo à frente da Prefeitura. 
Merece destaque, entre outros aspectos, o esforço que vem fazendo 
por consolidar a cidade como pólo central do "vale da eletrônica". 
Veja-se, por exemplo, seu programa de incubadoras: é o projeto 
"Incubadora Municipal de Empresas de Base Tecnológica", destinado 
a fornecer subsídios para instalação dessas geradoras de tecnologia. 
É uma parceria vitoriosa que a Prefeitura vem consolidando com 
instituições como o Instituto Nacional de Telecomunicações, a 
Faculdade de Administração e Informática e a Escola Técnica de 
Eletrônica Francisco Moreira da Costa. O programa inclui a acolhida 
de empresas nascentes e o desenvolvimento das já estabelecidas, 
tudo contribuindo para que o nosso "vale da eletrônica" continue a ser 
orgulho e amostra do pioneirismo dos mineiros. 

Aliás, na ocasião em que ocupamos a tribuna para cumprimentar o 
Prefeito Jefferson Mendes, não pudemos deixar de nos referir ao 
extraordinário desenvolvimento tecnológico de Santa Rita do Sapucaí 
e de sua região. O processo se iniciou nos idos de 1958, quando D. 
Sinhá Moreira, grande benfeitora do município, fundou a Escola 
Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa. Foi o primeiro 
estabelecimento do gênero na América Latina, transformando Santa 
Rita em portentoso centro de tecnologia. 

De lá para cá, muitas foram as geradoras tecnológicas que ali se 
estabeleceram, a tal ponto que o "vale da eletrônica" sul-mineiro 
passou a ser considerado o "vale do silício brasileiro", numa feliz 
comparação com o pólo tecnológico norte-americano. Para chegar a 
esse ponto, entretanto, a luta foi e continua sendo grande. Os nossos 
empreendedores enfrentam dificuldades de toda a ordem, tais como a 
atração - via guerra fiscal - que a atividade merece por parte de 
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outros Estados. Em outras palavras, a competitividade do produtor 
sul-mineiro fica ameaçada por incentivos de outras unidades da 
Federação. É justo assinalar, não obstante, que a administração 
Itamar Franco se vem mostrando sensível ao problema, apoiando as 
nossas empresas e os nossos empresários naquilo que lhe compete, 
principalmente quando da criação do Fundo de Apoio às Empresas de 
Informática que se localizam dentro do Estado de Minas Gerais. 

Ora, se o momento continua a ser de desafio para o "vale da 
eletrônica", por feliz coincidência, Santa Rita do Sapucaí tem hoje uma 
administração que dos desafios não desdenha. Prova disso é o 
Prêmio de Prefeito Empreendedor que o caro amigo Jefferson Mendes 
recebeu, em Brasília, no dia 5/3/2002. O diploma foi concedido a cinco 
municípios brasileiros, na primeira edição do Prêmio Mário Covas. A 
Prefeitura santa-ritense ficou classificada em 1 o lugar em Minas Gerais 
e também em 1° lugar no Sudeste brasileiro, que corresponde a 70% 
do PIB nacional. A distinção foi concedida a Jefferson Mendes 
diretamente pelo Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, 
durante o Congresso Nacional dos Municípios. 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, solicitamos à 
Casa consignar uma moção de louvor a Jefferson Mendes e a Santa 
Rita do Sapucaí. A ele, porque soube compreender a importância do 
momento, priorizando a mentalidade empresarial, sobretudo na área 
das pequenas e médias organizações, que constituem a preocupação 
do SEBRAE, um dos promotores do evento. À cidade, porque soube 
cultivar o pioneirismo que a transformou em centro tecnológico e 
industrial de vanguarda. 

Parabéns, Prefeito Jefferson Mendes! Parabéns, Santa Rita do 
Sapucaí! Estejam certos de que a Assembléia Legislativa mineira 
acompanha e apóia sua atividade admirável em prol do Estado e do 
País. 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 
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Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição no 85/2002, do Deputado Sebastião Navarro Vieira e 
outros, que dá nova redação ao inciso 111 do art. 25 da Constituição do 
Estado. Pelo BPDP: efetivo - Deputado Luiz Tadeu Leite; suplente -
Deputado Márcio Cunha; pelo PL: efetivo - Deputado Marco Régis; 
suplente - Deputado Eduardo Brandão; pelo PFL: efetivo - Deputado 
Sebastião Na varro Vieira; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo 
PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente - Deputado 
Edson Rezende; pelo PSB: efetivo - Deputada Elaine Matozinhos; 
suplente - Deputado João Leite. Designo. À Gerência-Geral de Apoio 
às Comissões. 

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

apresentada nesta reunião pelo Deputados Luiz Fernando Faria -
informando sua indicação para Líder do PPB (Ciente. Cópia à 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, 

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 
1 .528/2001. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 21, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, dia 21, às 
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é 
a publicada na edição do dia anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
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CONSTITUIÇÃO No 72/2001 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e um de novembro 
de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Cabo Morais, Ermano Batista, João Pinto Ribeiro e José Henrique 
(substituindo este ao Deputado Márcio Cunha, por indicação da 
Liderança do PMDB ), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ermano Batista, 
declara aberta a reunião e informa que ela se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria no 1 o 
turno. A Presidência determina a distribuição das cédulas de votação 
e convida o Deputado João Pinto Ribeiro a atuar como escrutinador. 
Realizada a votação, são eleitos, respectivamente, para Presidente e 
Vice-Presidente, os Deputados Cabo Morais e João Pinto Ribeiro. O 
Presidente "ad hoc" empossa o Presidente eleito, Deputado Cabo 
Morais, que assume a direção dos trabalhos e empossa o Vice-
Presidente eleito, Deputado João Pinto Ribeiro. A Presidência avoca a 
si a relataria, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
72/2001. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Cabo Morais, Presidente - Márcio Cunha - Paulo Piau. 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 76/2001 

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte de fevereiro de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira, João Leite e Hely Tarqüínio (substituindo este ao 
Deputado Amílcar Martins, por indicação da Liderança do PSDB). 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e informa que não há 
ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, a qual se 
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o 
relator. Prosseguindo, a Presidência determina a distribuição das 
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cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o 
Deputado Hely Tarquínio para atuar como escrutinador. Apurados os 
votos, são eleitos para Presidente o Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira e para Vice-Presidente o Deputado João Leite, ambos com 
três votos. Na condição de Presidente "ad hoc", o Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira convida a tomar assento à mesa o Deputado 
João Leite e o empossa no cargo de Vice-Presidente. Este, por sua 
vez, empossa o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. A 
seguir, a Presidência designa relator da matéria o Deputado Amilcar 
Martins. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Amilcar Martins - João Pinto 

Ribeiro. 
ATA DA 82a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia cinco de março de dois mil 

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José 
Milton, Maria José Haueisen e Miguel Martini, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado José Milton, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Miguel Martini, 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 correspondência enviada pelo Dr. 
Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, em resposta ao 
Ofício no 2.809/2001/SGM, do Deputado Carlos Pimenta. Passa-se à 
2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a 
votação, é aprovado, em turno único, o Requerimento n° 3.148/2002, 
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 José Milton, em que solicita a realização 
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de audiência pública em São Lourenço para discutir os impactos 
ambientais decorrentes da explotação de águas minerais pela Nestlé; 
da Deputada Maria José Haueisen, em que solicita seja realizada 
reunião para discutir os problemas causados pelas enchentes que 
assolaram as regiões Leste e Nordeste de Minas, especificamente nos 
vales do rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri; do Deputado Rogério 
Correia, em que solicita seja realizada audiência pública para discutir 
a licitação feita pela COHAB na Fazenda Marzagão, em Sabará; do 
Deputado Edson Rezende, em que solicita seja realizada reunião 
conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para discutir, em 
audiência pública, o projeto de implantação do aterro sanitário de 
Salvaterra, no Município de Juiz de Fora. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
José Milton, Presidente- Fábio A velar- lvair Nogueira. 

ATA DA 4• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia seis de março de dois mil 
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon 
Melo, Dinis Pinheiro, Gil Pereira, lrani Barbosa e Rêmolo Aloise, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rêmolo 
Aloise, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina à eleição do Presidente 
e convida o Deputado Dinis Pinheiro para atuar como escrutinador. 
Procedendo-se à contagem dos votos, verifica-se a eleição, por 
unanimidade, do Deputado Dilzon Melo. Dando prosseguimento aos 
trabalhos, o Presidente "ad hoc" declara empossado o Deputado 
Dilzon Melo. Em seguida, o Deputado Dilzon Melo assume a 
Presidência dos trabalhos e agradece a confiança nele depositada. 
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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ATA DA asa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de março de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon Melo, 
Dinis Pinheiro, Gil Pereira, lrani Barbosa e Rêmolo Aloise, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dilzon Melo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado lrani Barbosa, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Passa-se à 2a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os 
Requerimentos n°S 3.145/2002 e 3.147/2002. Passa-se à 3a Fase do 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados lrani Barbosa, em que 
solicita seja convidado o Diretor-Geral do DER-MG para prestar 
esclarecimentos a esta Comissão sobre a extinção da Câmara de 
Compensação Tarifária da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o 
aumento dos preços de passagens, a existência de débito na referida 
Câmara e outros assuntos correlatos; sobre a "caixinha" do DER-MG 
formada pela taxa de gerenciamento de transporte e os 05% pagos a 
empreiteiras que são recolhidos a "caixinha", bem como sobre 
centenas de convênios com os municípios para fornecimento de 
massa asfáltica; sejam convidados todos os diretores das empresas 
de telecomunicações do Estado para prestarem esclarecimentos 
relativos a telefonia; do Deputado Rêmolo Aloise, em que solicita à 
Mesa Diretora seja constituída Comissão Especial para proceder à 
sabatina dos Diretores do DER-MG. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Dilzon Melo, Presidente- Bilac Pinto -Gil Pereira- lrani Barbosa. 
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ATA DA 4• 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 e nove minutos do dia doze de março de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano 
Batista, Alberto Bejani, Durval Ângelo, lrani Barbosa e Luiz Tadeu 
Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 
programar os trabalhos da Comissão. 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 Alberto Bejani, solicitando 
seja convocado o detento Antônio Carlos Costa, detento da 
Penitenciária Nelson Hungria, convocado a prestar depoimento à 
Comissão e do Deputado lrani Barbosa (2), solicitando sejam os Srs. 
Azemar Rodrigues da Cruz e Antônio Carlos Gomes, servidores do 
Poder Judiciário, convocados a prestar depoimento à Comissão e 
sejam solicitadas ao Diretor do Fórum de Ribeirão das Neves cópias 
dos processos e do mandado de segurança que menciona. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Ermano Batista, Presidente · Adelmo Carneiro Leão · Alberto Bejani 

· lrani Barbosa· Luiz Tadeu Leite. 
ATA DA as• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Às dez horas do dia treze de março de dois mil e dois, comparecem 
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na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, João 
Paulo, Bené Guedes 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 Presidência 
informa que esta reunião se destina a debater, em audiência pública, 
a situação dos consórcios em Minas Gerais e comunica o recebimento 
da seguinte correspondência: do Sr. Daniel Manucci, Presidente da 
Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - ABRASCON -, 
comunicando a impossibilidade de comparecer e indicando para 
representá-lo o Sr. Roberto de Carvalho Santos, Assessor Jurídico da 
entidade. Registra-se a presença dos Srs. Alexandre Motta 
Benevides, Promotor de Justiça da Área de Finanças do PROCON 
Estadual; Roberto de Carvalho Santos, Assessor Jurídico da 
ABRASCON; Consuelo Paiva Martins Amorim, Presidente da 
Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio - ABAC -; 
Fabiano Lopes Ferreira, Vice-Presidente da ABAC; lngrid Carvalho 
Salim, Assessora Jurídica da Associação Nacional de Defesa dos 
Consumidores de Crédito - ANDEC -; José Augusto Monteiro Neto, 
Liquidante dos Consórcios Uniauto e Liderauto; José Antônio Pereira 
de Matos, Coordenador da Associação dos Consorciados e Ex-
Consorciados Lesados pela Uniauto e Liderauto - ASCOL -, os quais 
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência registra a 
presença dos Srs. Cláucio Licciard, Elaine Gomes e Marília Nunan 
Zola, respectivamente, Assessor de Comunicação, Gerente Jurídica e 
Assistente Técnica da Associação Brasileira das Administradoras de 
Consórcio - ABAC. A Presidente, Deputada Maria José Haueisen, 
autora do requerimento que deu origem à reunião, tece suas 
considerações iniciais. Após, passa a palavra aos Deputados e aos 
convidados, para que façam sua exposição. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
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Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Viana. 

ATA DA 79• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas do dia treze de março de dois mil e dois, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antônio Carlos 
Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado José 
Braga. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo 
Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a debater o Plano Emergencial para a UEMG e a 
UNIMONTES, elaborado pela UEE-MG e pelo DCE-UEMG, e apreciar 
as matérias constantes da pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê 
ofícios do Presidente da Cãmara Municipal de Nepomuceno, 
externando a preocupação dos professores que exerceram ou 
exercem as funções de Diretor e Vice-Diretor; e da Superintendente 
de Museus da Secretaria da Cultura, encaminhando relação de parte 
do acervo do Estado. O Presidente informa que, no dia 6/3/2002, 
designou o Deputado José Henrique para relatar os Projetos de Lei 
n. 0 S 1.893, 1.911 e 1.922/2001; o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para 
relatar o Projeto de Lei n. 0 1.631/2001; o Deputado João Pinto Ribeiro 
para relatar o Projeto de Lei n.0 1.917/2001; e o Deputado Antônio 
Carlos Andrada para relatar o Projeto de Lei n.0 1.923/2001. 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 
3.161, 3.172, 3.187, 3.191, 3.192 e 3.193/2002. Passa-se à 3• Fase 
do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando voto de 
congratulações com a PUC-MG pelo lançamento da revista "PUC 
Minas e a Comunidade". Submetidos à discussão e à votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei n°s 977/2000 e 1.849/2001. O Presidente destina esta 
parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o Plano 
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Emergencial para a UEMG e a UNIMONTES, e registra a presença 
dos Srs. José Gama Dias, Pró-Reitor de Administração e Finanças da 
UEMG; Arolde Plínio Gonçalves, Presidente da Comissão de Ensino 
Jurídico da OAB-MG; Valter Pires Pereira, 2° Vice-Presidente da 
Secretaria Regional Leste da ANDES; Ernesto Machado Coelho, 
Presidente do DCE-UEMG; Ramon José Ribeiro da Fonseca, 
Presidente do DCE-UNIMONTES; Wanderson Paiva, Diretor da UEE-
MG; Lúcia Alves Fonseca, da FAPAEMG; Ana Adelina Lins e Vera 
Macedo, respectivamente, Pró-Reiteras de Planejamento e de Ensino 
da UEMG, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O 
Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece 
suas considerações iniciais e passa a palavra aos convidados, para 
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Paulo Piau, Presidente - José Henrique - Dalmo Ribeiro - João Pinto 

Ribeiro. 
ATA DA 51" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia treze de março de dois mil 

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho 
Patrús, Hely Tarqüínio e João Leite (substituindo os dois últimos, 
respectivamente, aos Deputados Amilcar Martins e Elaine Matozinhos, 
por indicação das Lideranças do PSDB e PSB, respectivamente), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Agostinho Patrús, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 distribui ao Deputado Hely Tarqüínio os Projetos 
de Lei n°s 1.547, 1.799 e 1.859/2001 e ao Deputado João Leite, os 
Projetos de Lei n°s 1 .860, 1 .864 e 1 .868/2001. Encerrada a 1 • Parte 
dos trabalhos, passa-se à 1 a 
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Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de 
Resolução no 1.804/2001 (relator: Deputado Agostinho Patrús, a quem 
foi concedido o prazo regimental em reunião anterior). Passa-se à 2a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre matérias de deliberação conclusiva das comissões. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.547, 1.799 e 1.859/2001 
(relator: Deputado Hely Tarqüínio); 1.860, 1.864 e 1.868/2001 (relator: 
Deputado João Leite). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins - Antônio Genaro. 

ATA DA 80a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às quinze horas do dia treze de março de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
Anderson Adauto, Antônio Carlos Andrada, Dilzon Melo e Rêmolo 
Aloise, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Dilzon Melo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à 
demonstração e avaliação, pelo Executivo, do cumprimento das metas 
fiscais e da execução orçamentária estabelecidas para o exercício de 
2001, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e acusa o 
recebimento do Projeto de Lei n° 1.225/2000, no 1 o turno, para o qual 
designou como relator o Deputado Antônio Carlos Andrada. Passa-se 
à 3" Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições da Comissão. A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre a matéria objeto 
desta reunião. Registra-se a presença dos Srs. Paulo Roberto Araújo, 
Secretário Adjunto da Secretaria de Planejamento, e Soraia Luzia 
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Silva Ghader, Superintendente da Central de Orçamento, 
representando o Secretário de Planejamento, e os Srs. Flávio Riani, 
Secretário Adjunto da Secretaria da Fazenda, e Maria da Conceição 
Rezende, Diretora da Superintendência Central de Contadoria Geral, 
representando o Secretário da Fazenda, os quais são convidados a 
tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que 
suscitou esta reunião, faz suas considerações iniciais. Logo após, 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - Rêmolo Aloise - Luis 

Fernando Faria. 
ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES 
DE LEI N°S 15.002, 15.006, 15.004, 15.055 

Às nove horas e quinze minutos do dia quatorze de março de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria 
Olívia, Fábio Avelar, José Milton, Paulo Piau e lvair Nogueira, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado João Leite. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Maria Olívia, 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 apreciar os pareceres dos 
relatores. Passa-se à discussão e à votação de pareceres sobre os 
Vetos Parciais às Proposições de Lei n°s 15.004 e 15.055 e sobre os 
Vetos Totais às Proposições de Lei n°s 15.002 e 15.006. Após 
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela rejeição dos 
vetos às Proposições de Lei n°s 15.004 (relator: Deputado Fábio 
Avelar}, 15.006 (relator: Deputado Paulo Piau) e 15.002 (relator: 
Deputado Fábio Avelar), sendo rejeitado, com o voto de qualidade da 
Presidente, o parecer concluindo pela manutenção do Veto Parcial à 
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Proposição de Lei no 15.055 (relator: Deputado José Milton), e 
sendo designado novo relator o Deputado Paulo Piau. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Paulo Piau - Fábio A velar. 

ATA DA 77" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de março de dois mil 

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano 
Canêdo, José Braga, Adelmo Carneiro Leão e Cabo Morais, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência determina ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que faça a 
leitura da correspondência e em seguida solicita à assessoria que a 
analise. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projeto de Lei no 1.898/2001, em turno único, (Deputado Cabo Morais) 
e Parecer sobre as Emendas n°s 1 e 2 e sobre o Substitutivo 
apresentado no 2° turno, ao Projeto de Lei no 943/2000 (Deputado 
José Braga). Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. A Presidência redistribui o Projeto de Lei no 
1 .862/2001, no 1 o turno, ao Deputado José Braga, que emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com as Emendas 
n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de 
Lei no 1.869/2001 (relator: Deputado Cristiano Canêdo ). A seguir, o 
Presidente submete à discussão e votação o Parecer de Redação 
Final do Projeto de Lei no 1.851/2001, o qual é aprovado. Passa-se à 
3" Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetidos à votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Márcio 
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Cunha, em que solicita seja realizada reumao desta Comissão 
para, em audiência pública, discutir, com os convidados que 
menciona, o financiamento e a responsabilidade do custeio de 
recursos humanos e a manutenção do Hospital de Pronto Socorro de 
Venda Nova; do Deputado Cristiano Canêdo, em que solicita seja 
acrescentado em requerimento aprovado em 7/3/2002 pedido de que 
o Secretário de Estado da Saúde preste esclarecimento sobre a 
incidência de dengue no Estado, por região administrativa. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - José Braga - Carlos Pimenta 

Adelmo Carneiro Leão. 
ATA DA a• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
Às dez horas do dia quatorze de março de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rogério Correia, 
Elbe Brandão, Márcio Kangussu e João Pinto Ribeiro, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangussu, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que esta reunião se destina a discutir e votar proposições da 
Comissão e comunica o recebimento de correspondência do Sr. Joel 
da Cruz Santos, Prefeito Municipal de Taiobeiras, informando não 
poder comparecer a esta reunião, em virtude de compromissos 
assumidos para esta data e solicitando a realização de um reunião no 
dia 21, quando estará à disposição para prestar os esclarecimentos 
que se fizerem necessários. 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 do Deputado Paulo Pettersen, solicitando a realização 
de uma audiência pública no Município de Teófilo Otôni, para tratar do 
tema objeto desta Comissão; da Deputada Elbe Brandão, solicitando a 
realização de uma audiência pública com representantes de 

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



872 
instituições públicas e de organizações CIVIS voltadas para a 
proteção dos direitos da criança e do adolescente, com o objetivo de 
colher subsídios para a elaboração do relatório final dos trabalhos 
desta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2002. 
Rogério Correia, Presidente- Paulo Pettersen- Márcio Kangussu. 

ATA DA 94" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às dez horas do dia dezenove de março de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, Márcio Kangussu e Paulo Piau 
(substituindo este ao Deputado Eduardo Hermeto, por indicação da 
Liderança do PFL), 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 da pauta e acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei nos 1.969, 1.978, 1.984, 1.989, 1.997, 1.999, 2.01 O, 
2.011 e 2.017/2002 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.981, 
1.985, 1.988, 1.993, 1.995, 2.003 e 2.006/2002 (relator: Deputado 
Ermano Batista); 1.964, 1.979, 1.990, 1.991, 1.994, 2.001, 2.004, 
2.005 e 2.018/2002 (relator: Deputado Márcio Kangussu); 1.977, 
1.982, 1.986, 1.996, 2.000, 2.002, 2.014 e 2.016/2002 (relator: 
Deputado Eduardo Hermeto); 1.970, 1.972, 1.973 e 1.974/2002 
(relator: Deputado Geraldo Rezende); 1.975, 1.976, 1.987, 1.998, 
2.01 O, 2.011 e 2.017/2002 (relator: Deputado Durval Ângelo). 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 constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade do Projeto de Lei Complementar n° 47/2001 com a 
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Emenda n° 1 (relator: Deputado Márcio Kangussu); e dos Projetos 
de Lei n°s 1.015/2000 (relator: Deputado Agostinho Silveira, em 
virtude de redistribuição); 1.938/2002 e 1.663/2001 com as Emendas 
n°s 1 e 2 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.886/2001 na forma 
do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.937/2002 e 
1.950/2002 na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Márcio 
Kangussu). O Projeto de Lei n° 1.872/2001 é retirado da pauta, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Ermano Batista, aprovado 
pela Comissão. Às 12 horas, o Presidente registra a inexistência de 
quórum para a apreciação da matéria, agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, a realizar-se em 20/3/2002, às 9h45min, 
conforme . edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto 

Durval Ângelo - Eduardo Hermeto - Ermano Batista. 
ATA DA 45• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dez horas do dia dezenove de março de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, 
Hely Tarquínio, Cristiano Canêdo e Rogério Correia. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
as emendas e o substitutivo apresentados em Plenário, no 1 o turno, ao 
Projeto de Lei Complementar no 48/2001, de autoria do Governador do 
Estado, que dispõe sobre o sistema estadual de previdência social e 
de assistência aos 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. O Presidente, como 
relator da referida matéria, informa aos Deputados que retira o parecer 
anteriormente apresentado e que irá emitir outro parecer . Logo após, 
solicita seja distribuído avulso do parecer, nos termos do art. 136, § 3°, 
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do Regimento Interno, o qual conclui pela rejeição do Substitutivo 
no 1 e das Emendas n°s 1, 2, 4, 7, 11, 12 e 14 a 28, apresentadas em 
Plenário, e pela aprovação do Substitutivo no 2, que apresenta, e das 
Emendas n°s 3, 5, 6, 8, 9, 1 O, 13 e 29, apresentadas em Plenário e 
incorporadas a este substitutivo. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser 
realizada às 16h20m do mesmo dia, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo - Rogério Correia -

Antônio Andrade. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS 
PROPOSIÇÕES DE LEI WS 14.985,15.058 E15.063 

Às quinze horas e trinta minutos do dia dezenove de março de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Geraldo Rezende, Antônio Carlos Andrada, Elbe Brandão e Sebastião 
Costa, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, 
os Deputados Anderson Adauto e Bené Guedes. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
os pareceres do relator, Deputado Antônio Carlos Andrada, sobre os 
Vetos Totais às Proposições n°s. 14.985, 15.058 e 15.063/2002. 
Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. O Presidente informa aos membros da Comissão que o Veto 
Total à Proposição n° 14.985/2002 foi retirado de pauta por não 
cumprir os pressupostos regimentais. A seguir o Deputado Antônio 
Carlos Andrada emite parecer mediante o qual conclui pela rejeição 
do Veto Total à Proposição de Lei no 15.058/2002. Após discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Ainda com a palavra, o Deputado 
Antônio Carlos Andrada emite parecer mediante o qual conclui pela 
manutenção do Veto Total à Proposição de Lei no 15.063/2002. Após 
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discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência 
suspende os trabalhos por 5 minutos, para a lavratura da ata desta 
reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
dispensa a leitura da ata, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e 
encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Sebastião 

Costa. 
ATA DA 42" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de março de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ermano Batista, Geraldo Rezende, Aílton Vilela, Durval Ângelo e 
Eduardo Hermeto, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria da pauta. Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade, no 1 o turno, 
dos Projetos de Lei nos 1.948/2002 com a Emenda no 1 (relator: 
Deputado Ermano Batista); 1.958/2002 na forma do Substitutivo n° 1 
(.relator: Deputado Aílton Vilela); 2.009/2002 (relator: Deputado Durval 
Angelo) e 2.010/2002 (relator: Deputado Eduardo Hermeto, em virtude 
de redistribuição). A seguir, são aprovados os requerimentos que 
solicitam sejam baixados em diligência à Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração os Projetos de Lei n°s 1.976, 
1.987 e 2.012/2002 (relator: Deputado Durval Ângelo); 1.977, 1.982, 
1.983, 1.986 e 2.018/2002 (relator: Deputado Eduardo Hermeto); 
1.978, 1.979 e 1.980/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela); 1.981 e 
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1.985/2002 (relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se à 2" Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, 
pareceres pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade 
dos Projetos de Lei n°S 1.682/2001 com a Emenda n° 1, 1.690/2001, 
1.940, 1.942, com a Emenda n° 1, 1.954, 1.960, 1.961, 1.991, 1.994 e 
2016/2002 (relator: Deputado Eduardo Hermeto); 1.943 com a 
Emenda n° 1, 1.946, 1.963 e 1 .995/2002 (relator: Deputado Ermano 
Batista); 1.989 e 2.011/2002 (relator: Deputado Durval Ângelo). 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos que solicitam sejam baixados em diligência ao autor os 
Projetos de Lei n°s 1.918/2001, redistribuído ao Deputado Agostinho 
Silveira, e 1.959/2002; seja baixado em diligência à SERHA o Projeto 
de Lei no 1.984/2002; sejam baixados em diligência aos respectivos 
autores os Projetos de Lei n°s 1 .992/2002, redistribuído ao Deputado 
Agostinho Silveira, e 2000/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, em 
21/3/2002, às 1 O horas, conforme edital a ser publicado, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista. 

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

1.682/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1.682/2001, do Deputado lvair Nogueira, objetiva 

declarar 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. 

Após sua publicação em 17/8/2001, vem a matéria a esta Comissão 
para exame preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e 
legal, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 
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Fundamentação 

Observando a documentação juntada aos autos do processo, 
constatamos que a entidade postulante ao título declaratório 
comprovou ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há 
mais de dois anos, ter em sua diretoria pessoas idôneas que não 
recebem remuneração para o exercício de seus cargos. Demonstra, 
ainda, servir desinteressadamente à coletividade, pois o art. 13 do 
estatuto da APPA- Jorge Maia prevê a não-remuneração de qualquer 
membro no exercício de cargo ou função nos seus órgãos 
administrativos, enquanto o art. 7" determina que, em caso de 
extinção da entidade, seus bens e direitos serão destinados a uma 
congênere, localizada no Município de Baependi e juridicamente 
constituída. 

Satisfeitos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente 
aqueles estabelecidos na Lei no 12.972, de 27/7/98, não encontramos 
óbice à sua tramitação na Casa. Estamos, porém, modificando o art. 
1 o do projeto para tornar correto o nome da entidade, pois 
considerando que houve alteração do nome do estabelecimento ao 
qual ela está vinculada para Escola Estadual Nossa Senhora de 
Montserrat (Lei Estadual n°13.927, de 20/6/2001 ), houve a 
necessidade de se alterar o seu nome, o que foi concretizado em 
assembléia geral. Faz-se necessária também a alteração do nome do 
município em que a instituição está situada, pois, no projeto de lei em 
análise, consta que o município é São Gotardo, quando, na verdade, o 
correto é Município de Baependi. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.682/2001, com 
a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"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.". 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Ermano 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.884/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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O projeto de lei sob comento, do Deputado Chico Rafael, visa 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE -, com sede no Município de Pedralva. 

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

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

Fundamentação 
A entidade em exame tem por finalidade prestar assistência ao 

excepcional, para recuperá-lo e integrá-lo na sociedade. 
Para consecução de seus objetivos, a APAE se propõe a organizar 

escolas, cooperativas e oficinas pedagógicas, além de estabelecer 
convênios com outras instituições congêneres, órgãos públicos e 
empresas, no intuito de obter informações e recursos para propiciar 
uma vida melhor aos excepcionais e abastecer-se de acordo com 
suas necessidades assistenciais. 

O importante trabalho que desenvolve nos leva a concordar em 
conceder-lhe título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de lei no 

1.884/2001 nos termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 21 de março de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.885/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Márcio Kangussu, o Projeto de lei em tela 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Brasileira de 
Desenvolvimento- FBD -, com sede no Município de Pedra Azul. 
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Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda no 1. Vem 
agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação Brasileira de Desenvolvimento, fundada em 13/4/93, 

tem por objetivo a promoção e o desenvolvimento de pessoas ou 
grupos sociais. Para atingir tais metas e desenvolver suas atividades 
precípuas, ela prioriza o ensino e a profissionalização, a criação de 
escolas, cursos de atualização, bem como distribui bolsas de estudo. 

Portanto a entidade de que trata o projeto em análise merece o título 
declaratório de utilidade pública. 

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

1.885/2001 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.888/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em tela 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Betinense de 
Amparo ao Cidadão em Situação de Risco - ABACIR -, com sede no 
Município de Betim. 

Após a sua publicação, foi o projeto encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. 

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

Fundamentação 
A referida entidade tem por objetivo amparar o idoso, a criança e o 

adolescente carentes, bem como a pessoa portadora de deficiência, 
promovendo o bem-estar de todos eles. 

Além do relatado, promove movimentos sociais pacíficos, visando ao 
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cumprimento das leis, procurando denunciar toda e qualquer 
omissão do poder público relacionada com os direitos dos cidadãos. 

Por realizar um trabalho de grande importãncia para a comunidade 
onde atua, justa é a declaração de sua utilidade pública. 

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

1 .888/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 21 de março de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.916/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Ermano Batista, tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Pequenos Produtores Rurais de Santa Fé - ASANFE -, com sede no 
Município de Romaria. 

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

Fundamentação 
A referida entidade, fundada em 23/10/88, possui como objetivos 

primordiais congregar órgãos e pessoas físicas interessadas em 
melhorar as condições socioeconômicas da comunidade; trabalhar 
pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária; servir como elo de 
ligação entre a população rural e a urbana do município; prestar 
assistência médica visando à proteção da saúde dos seus associados 
e familiares, zelando pela melhoria das suas condições de vida. 

Portanto, a entidade retratada no projeto em tela merece o título 
declaratório de utilidade pública. 

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

1.916/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Edson Rezende, relator. 
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O Projeto de Lei no 1.930/2001, do Deputado Miguel Martini, objeiiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Santa Helena, 
com sede no Município de Jacinto. 

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 Associação Comunitária Santa Helena tem por finalidade planejar, 

realizar e participar de programas que visam à organização e ao 
desenvolvimento da comunidade. 

Combater a pobreza e a fome, proteger o meio ambiente, divulgar a 
cultura e o esporte são, também, objetivos que vem atingindo com seu 
trabalho. 

Em vista da sua relevância, entendemos ser pertinente e merecido o 
título de declaração de utilidade pública que se pretende outorgar-lhe. 

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

1.930/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Djalma Diniz, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 
1.931/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.931/2001, do Deputado João Batista de 
Oliveira, pretende declarar de utilidade pública a Associação 
Crescendo com Amor, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a 
matéria e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, implementando-lhe modificação. 

Dando continuidade à tramitação, compete ao presente órgão 
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colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do 
art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação mencionada no relatório tem o objetivo de promover 

atividades visando à constituição de fundos sociais, que serão 
destinados à melhoria da qualidade de vida do portador de 
necessidades educativas especiais; promover a conscientização da 
família e da sociedade; incentivar a realização de pesquisas, cursos, 
estudos, debates, seminários e outras iniciativas voltadas para o 
desenvolvimento desse segmento. 

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

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

1.931/2001 com a Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
1.943/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Através do Projeto de Lei no 1.943/2002, o Deputado Antônio Júlio 
pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho Municipal de 
Assistência Sociocultural - COMASC -, com sede no Município de 
Onça de Pitangui. 

Publicada em 21/2/2002, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional ·e legal, 
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos por cujo atendimento as associações, as sociedades 

civis e as fundações instituídas no Estado podem ser declaradas de 
utilidade pública estão enunciados no art. 1° da Lei no 12.972, de 
27n/98, que estabelece a comprovação por elas da aquisição de 
personalidade jurídica, de estarem em funcionamento há mais de dois 
anos, com diretoria composta de pessoas idôneas não remuneradas 
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pelo exercício de seus cargos. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. 

Verificamos, ainda, a disposição da entidade de servir 
desinteressadamente à coletividade, mostrada por sua determinação 
de não distribuir lucro, vantagem nem bonificação a seus dirigentes, 
além de não remunerá-los (art. 27 do estatuto), e de destinar seus 
bens, em caso de dissolução, a outra entidade congênere, conforme 
se depreende do art. 31 de seu estatuto. 

Não encontramos óbice, portanto, à tramitação da matéria na Casa; 
todavia, objetivando retificar o nome da entidade, apresentamos 
emenda ao art. 1 o da proposição. 

Conclusão 
Pelo relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.943/2002 com a seguinte 
Emenda no 1. 

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

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

Sala das Comissões, 20 de março de 2002 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.946/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei n. 0 1.946/2002, do Deputado Ermano Batista, 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Beneficente dos 
Comissários de Menores e de Assistência aos Menores Carentes da 
Comarca de Mantena - ASBECOM - , com sede no Município de 
Mantena. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 21/2/2002, 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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O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de 

Lei n. 0 1.946/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n. 0 

12.972, de 27/7/98, enunciadas em seu art. 1°, quais sejam ter a 
entidade personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de 
dois anos e ter em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas 
pelo exercício de suas funções. 

Verificamos, no caso, o pronto atendimento às exigências legais 
pelos documentos que foram anexados aos autos do processo. 
Ponderamos, também, que a entidade não remunera os membros de 
sua diretoria pelo exercício das funções, não distribui lucros, 
vantagens ou bonificações aos dirigentes (art. 37 do estatuto), e, 
sendo ela dissolvida, os bens remanescentes serão destinados a 
outra instituição congênere, com personalidade jurídica, que esteja 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade 
pública (art. 39), confirmando, assim, uma disposição dos associados 
de manter uma instituição cujos objetivos são o de servir 
desinteressadamente à coletividade, conforme estatuído no comando 
legal. 

Não vislumbramos, portanto, óbice à tramitação da matéria na Casa. 
Conclusão 

Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n. 0 1.946/2002 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Durval Ângelo, relator - Ermano 

Batista - Agostinho Silveira - Aílton Vilela. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 

1.954/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 1.954/2002, do Deputado João Leite, visa 

declarar de utilidade pública a Missão Aprisco, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Publicada em 22/2/2002, 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 

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



885 
Conforme fica constatado pelo exame dos documentos que 

compõem os autos do processo, a entidade mencionada no projeto de 
lei em apreciação é pessoa jurídica, tem diretoria composta por 
pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo exercício de suas 
funções, e está em funcionamento há mais de dois anos. 

Verificamos, inclusive, no art. 33 do estatuto da Missão Aprisco, que 
"as atividades dos diretores, conselheiros ou instituidores, bem como 
as dos seus sócios, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o 
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou 
vantagem", e o seu art. 35 estabelece que, "no caso de dissolução da 
entidade, os bens remanescentes serão destinados a outra instituição 
congênere juridicamente constituída, que esteja registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social", o que demonstra o seu 
compromisso de servir desinteressadamente à coletividade. 

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei no 12.972, de 
27n/98, não encontramos óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1.954/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator 

Agostinho Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 47/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei 

Complementar n° 47/2001 dispôe sobre o pagamento de servidores 
públicos licenciados para tratamento de saúde. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/11/2001, o projeto foi 
distribuído às comissões competentes, para receber parecer, nos 
termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria 
quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais pertinentes, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo garantir aos servidores em regência de 
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classe ou turma as vantagens que lhes são devidas, especialmente 
o "pó-de-giz" e o biênio, mesmo quando licenciados para tratamento 
de saúde. 

O art. 284 das Disposições Gerais da Constituição Estadual 
assegura ao professor e ao regente de ensino, enquanto no exercício 
de regência ou na orientação de aprendizagem, a percepção de 
gratificação de pelo menos 1 O% de seus vencimentos, a título de 
incentivo à docência. 

No âmbito da legislação pertinente, cumpre-nos destacar a Lei no 
9.831, de 9/7/89, especialmente o seu art. 5°, o qual, ao alterar a Lei 
no 8.517, de 9/1/84, no tocante à gratificação atribuída ao professor ou 
regente de ensino do Quadro de Magistério, a título de incentivo à 
docência, enquanto no efetivo exercício da regência de turmas ou de 
aulas, determinou o seguinte: 

"Art. 5° - Os arts. 2° e 4° da Lei no 8.517, de 9 de janeiro de 1984, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

'Art. 2° - A gratificação de que trata o art. 13 da Lei no 9.414, de 3 de 
julho de 1987, passa a ser atribuída ao professor ou regente de ensino 
do Quadro de Magistério, a que se refere a Lei no 7.109, de 13 de 
outubro de 1977, a título de incentivo à docência, enquanto no efetivo 
exercício da regência de turmas ou de aulas. 

§ 2° - Por biênio de exercício na regência de turmas ou de aulas, a 
gratificação de que trata este artigo será acrescida do percentual de 
5% (cinco por cento), acréscimo este concedido ao professor ou 
regente de ensino que comprove, cumulativamente ao disposto no 
parágrafo anterior, ter 2 (dois) anos de exercício na regência de turma 
ou de aulas em escola estadual. 

§ 4° - Não serão computados, para o efeito do disposto neste artigo, 
os períodos de licenças e afastamentos de qualquer natureza, bem 
como o desempenho de outros encargos, ainda que de magistério, 
diferentes de ministrar aulas, ressalvados os previstos no art. 131 da 
Lei n° 7.1 09, de 13 de outubro de 1977'.". 

Trata o art. 131 dos períodos de férias anuais e de férias-prêmio, os 
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Ressalte-se que norma legal anterior já dispunha de forma 
semelhante, conforme se verifica no parágrafo único do art. 13 da Lei 
n° 9.414, de 3 de julho de 1987, o qual determina que perderá o direito 
à gratificação atribuída a título de incentivo à produtividade o professor 
ou regente de ensino que se afastar da regência, por qualquer motivo, 
exceto para gozo de férias regulamentares. 

Vê-se, pois, que o objetivo para o qual foi criada a gratificação de 
incentivo à docência é, conforme o próprio nome já diz, incentivar a 
atividade de magistério, não sendo razoável a alteração na sua forma 
de concessão. 

Por outro lado, a Constituição Federal estabelece, no inciso I do § 1 o 
e no § 3° do art. 40, que os servidores públicos de que trata esse 
artigo serão aposentados por invalidez permanente nos casos de 
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, especificadas em lei, sendo os proventos 
calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em 
que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à 
totalidade da remuneração. 

Conforme dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de que 
trata a Lei no 869, de 1952, o servidor pode aposentar-se por invalidez 
permanente por motivos de saúde decorrentes de acidente ou 
agressão, não provocada, no exercício das atribuições do cargo, ou 
de doença profissional e das doenças especificadas no art. 1 08, letras 
"d" e "e" do Estatuto, ou outra doença que o incapacite para o 
exercício da função pública, nos termos da redação dada pela Lei 
Complementar no 44, de 5/7/96. Nesses casos, estabelece o art. 110, 
11, do referido Estatuto que os proventos da aposentadoria serão 
integrais quando ocorrerem as hipóteses das alíneas "c", "d" e "e" do 
art. 108 e o § 8° do mesmo artigo. 

Cabe ressaltar que a aposentadoria, a que se referem as letras "d" e 
"e", só será concedida quando verificado o caráter incapacitante e 
irreversível da doença ou da lesão, que implique a impossibilidade de 
o servidor reassumir o exercício do cargo mesmo depois de haver 
esgotado o prazo máximo admitido no Estatuto para o gozo de licença 
para tratamento de saúde, segundo o§ 5° do art. 108. 
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Com fulcro nos princ1p1os da legalidade e da razoabilidade 

consagrados pelo art. 37 da Constituição Federal e pelo art. 13 da 
Constituição mineira, entendemos que a lei deve ressalvar o direito às 
vantagens pecuniárias, especialmente o recebimento do "pó-de-giz" e 
do biênio, para os servidores licenciados do serviço público pelos 
motivos de saúde supramencionados. 

Ademais, é preciso ressaltar o princípio da eqüidade, que compõe o 
conceito de uma justiça fundada na igualdade. Nas palavras do jurista 
De Plácido e Silva, "a eqüidade é a que se funda na circunstância 
especial de cada caso concreto, concernente ao que for justo e 
razoável" (Vocabulário Jurídico Vol. 11 - D-1, 128 edição, Forense, Rio 
de Janeiro, 1993, p.180). 

Assim sendo, propomos, ao final, a Emenda no 1, que adapta a 
proposição aos preceitos jurídicos, constitucionais e legais 
pertinentes. 

Finalmente, cumpre salientar que a proposição contém vício de 
iniciativa, que poderá ser suprido com a sanção expressa ou tácita do 
Governador, conforme dispõe o art. 70, § 2°, da Constituição Estadual, 
pois trata de matéria pertinente ao regime jurídico do servidor, de 
iniciativa do Poder Executivo. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei Complementar no 47/2001 com a Emenda 
no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica assegurada a gratificação percebida a título de 

incentivo à docência ao servidor licenciado pelos motivos de que 
tratam as alíneas "d" e "e" do art. 108 da Lei no 869, de 5 de julho de 
1952.". 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ermano 

Batista - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 76/2001 
Comissão Especial 

Relatório 
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Subscrita por 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e 

tendo como primeiro signatário o Deputado Olinto Godinho, a 
Proposta de Emenda à Constituição no 76/2001 visa a acrescentar 
parágrafo ao art. 201 da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/11/2001, a proposição foi 
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos 
termos do art. 201, ele o disposto no art. 111, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob análise objetiva estabelecer a obrigatoriedade de o 

Estado efetivar o transporte dos alunos da rede estadual até à escola, 
mediante cooperação com os municípios. 

Inicialmente, deve-se considerar que a Constituição Federal, dando 
especial ênfase à área educacional, estabelece que a educação é 
direito de todos e dever do Estado, determinando que os Estados e 
municípios apliquem, anualmente, no mínimo 25% da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino. 

A Constituição determina ainda que o ensino será ministrado 
baseando-se em diversos princípios, incluído o da igualdade de 
condições para o acesso e a permanência na escola. Esse princípio 
está enfaticamente reafirmado na Lei no 9.394 de 1996, que dispõe 
sobre as diretrizes e bases da educação nacional (LDB). 

Em desdobramento desse ideário, a Carta Federal estabeleceu que 
o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de atendimento ao educando, no ensino fundamental, por meio de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 

A Constituição do Estado, em consonância com a Constituição 
Federal, assim estabelece, no inciso XIV do art. 198, que trata da 
garantia de educação pelo poder público: "atendimento ao educando, 
no ensino fundamental, por meio de programas suplementares de 
fornecimento de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde". 

No âmbito federal, para cumprimento dos já citados dispositivos 
constitucionais, foi instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE-, vinculado ao Ministério da Educação, segunda 
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maior autarquia do País em orçamento, órgão responsável pela 
captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de 
programas que visam à universalização do ensino e à melhoria da 
qualidade do processo ensino-aprendizagem. Os recursos são 
canalizados para os governos Estaduais, o Distrito Federal, ·as 
Prefeituras Municipais e as organizações não governamentais, para 
atendimento às escolas públicas do ensino fundamental das redes 
municipais e estaduais. Entre os programas financiados e executados 
pelo FNDE está incluído o Programa Nacional de Transporte Escolar-
PNTE -, que, embora não seja universal, atendeu a 4000 municípios 
no País, em 2000. 

Por outro lado, a Emenda à Constituição 14 instituiu o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF -, 
regulamentado pela Lei n° 9.424, de 1996. Determinada a destinação 
de, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEF para a remuneração 
dos professores, o restante (correspondente ao máximo de 40% dos 
recursos) deverá ser utilizado na cobertura das demais despesas de 
manutenção do ensino fundamental, listadas no art. 70 da Lei no 
9.394, de 1996, que estabelece, entre outras, "a manutenção de 
transporte escolar". 

Assim sendo, os Estados e municípios podem utilizar-se de parte da 
verba do FUNDEF para manter programas de transporte escolar para 
o ensino fundamental. 

Não se pode olvidar ainda outra fonte adicional de financiamento do 
ensino fundamental, a quota-parte do salário-educação (QESE). A Lei 
no 13.458 de 2001, que dispõe sobre a distribuição da quota estadual 
do salário-educação entre o Estado de Minas e os municípios, inclui, 
entre outros objetivos, assegurar a permanência do aluno na escola e 
a manutenção de programas de transporte escolar, prevendo a 
distribuição de recursos nos seguintes percentuais: 30% para livre 
destinação pelo Estado para programas voltados ao ensino 
fundamental; 50% distribuídos proporcionalmente ao número de 
matrículas no Estado e nos municípios; 20% para programas comuns 
às redes estadual e municipal de ensino. 

A distribuição desses 20% dos recursos da OESE, a serem 
destinados a programas comuns às redes de ensino fundamental 
estadual e municipal, tem o limite de 38% para programas de 
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transporte escolar, conforme prevê a Resolução Conjunta n° 
2/2001, UNDIME - SEE. A liberação dos recursos é realizada 
mediante a assinatura de convênios específicos entre a Secretaria da 
Educação e os municípios beneficiados, com a interveniência da 
UNDIME. 

Diante do exposto, conclui-se que o município tem várias opções 
para buscar recursos para o financiamento do transporte escolar dos 
alunos do ensino fundamental: 

a) inscrever-se no Programa Nacional de Transporte Escolar -
PNTE-FNDE - podendo, neste caso, o transporte ser destinado a 
escolas municipais e estaduais de ensino fundamental, conforme 
convênio; 

b) utilizar parte da verba do FUNDEF, sendo neste caso o transporte 
para alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino; 

c) utilizar parte dos demais recursos provenientes de impostos e 
transferências, no cumprimento da aplicação em educação do mínimo 
de 25% sobre o total daquelas receitas; 

d) utilizar recursos oriundos da QESE. 
Apesar disso, constata-se que muitos municípios, ao arcarem com o 

custo do transporte escolar dos alunos das redes municipal e 
estadual, vêem-se assumindo encargos além de suas possibilidades. 

O que se evidencia, portanto, é que cada município concretiza uma 
realidade particular. 

Vários fatores interferem na caracterização da situação específica 
de cada um, inclusive a proporção entre o número de escolas 
estaduais e municipais em funcionamento e sua localização no 
município. O Secretário de Educação de São Francisco, por exemplo, 
recentemente declarou à imprensa que dos 2.500 alunos 
transportados pelo município, 2 mil são da rede estadual de ensino. Já 
em outras cidades, a concentração de alunos está na rede municipal. 

Conforme dados da Secretaria de Estado da Educação para o 
Censo Escolar-2001, Minas Gerais possui o seguinte quantitativo de 
estabelecimentos de ensino fundamental: 3.610 estaduais, 8.968 
municipais, 5 federais e 1.151 particulares. Verifica-se, no entanto, 
que a presença do Estado no oferecimento do ensino fundamental -
em especial no 2° ciclo - da 5• à e• séries - ainda é muito relevante. 
Por outro lado, as escolas localizadas na zona rural são, em sua 
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maioria, municipais. 

Assim sendo, o que se conclui da análise das normas legais e da 
realidade factual é que, quanto ao ensino fundamental, compete ao 
poder público o transporte dos alunos. Já quanto ao oferecimento de 
transporte escolar dos alunos do ensino médio, não há como torná-lo 
obrigatório, devendo a iniciativa integrar o rol dos demais programas 
de ação administrativa que se caracterizam como inerentes ao 
exercício da administração pública, a cargo do Poder Executivo. 

Com efeito, a Constituição Federal é explícita no sentido de 
estabelecer que o ensino_fundamental é obrigatório e gratuito, 
devendo os municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e 
na educação infantil, competindo ao Estado garantir o ensino 
fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio, que será, 
gradativamente, gratuito e obrigatório. 

Especificamente quanto a determinar o responsável pelo transporte 
dos alunos do ensino fundamental, à exceção dos municípios que 
adquiriram veículos pelo PNTE-FNDE, cujo convemo prevê 
atendimento a alunos de ensino fundamental das escolas estaduais e 
municipais, ou que adquiriram veículos com recursos da QESE, 
destinados a programas comuns entre o Estado e o município, o que é 
mais pertinente é que cada ente estatal venha a se responsabilizar 
pelos alunos de sua rede escolar. 

Obviamente, deve ser facultada a possibilidade de convênios ou 
outras formas de cooperação entre o Estado e os municípios, -
inclusive a contrapartida - para a concretização da medida. A própria 
LDB (Lei 9.394, de 1996) estabelece, em seu art. 11, que os Estados 
se incumbirão de definir, com os municípios, formas de colaboração 
na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a 
distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a 
população a ser atendida e com os recursos financeiros disponíveis. 

Diante desse arrazoado, somos favoráveis à proposição em tela, no 
sentido de que o Estado assuma sua responsabilidade no transporte 
escolar dos alunos da rede estadual de ensino, no que concerne ao 
ensino fundamental. Para tanto, torna-se necessária a adequação da 
proposta original, a qual fazemos por meio do substitutivo a seguir 
apresentado. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição no 76/2001, no 1 o turno, na forma do seguinte 
Substitutivo no 1 . 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Acrescenta parágrafo ao art. 201 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica acrescentado o seguinte § 6° ao art. 201 da 

Constituição do Estado: 
"Art. 201 - ................................................................ .. 
"§ 6° - O Estado garantirá o transporte escolar dos alunos do ensino 

fundamental da rede estadual de ensino, facultada, para esse fim, a 
efetivação de convênios com os municípios.". 

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

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Jorge Eduardo Oliveira, Presidente - Amilcar Martins, relator - João 

Pinto Ribeiro. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.853/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em tela 
autoriza o Poder Executivo a fazer doação de imóvel ao Município de 
Limeira do Oeste. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição e 
apresentou-lhe a Emenda n° 1. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos 
limites de sua competência. 

Fundamentação 
O imóvel objeto do projeto de lei é constituído por uma propriedade 

urbana, com área de 960 m2 , constante do lote 01, quadra 11-A, 
localizado no Município de Limeira do Oeste. 

O projeto vincula a doação do imóvel à construção do pronto-socorro 
municipal. Caso a obra não seja realizada no limite de 3 anos a partir 
da promulgação da lei resultante do projeto, o imóvel reverterá ao 
Poder Executivo Estadual. 

Quanto à repercussão financeira da proposição, a que se refere a 
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alínea "d" do inciso VIl do art. 102 do Regimento Interno, verifica-se 
que o ato de doação de imóvel não envolve desembolso de recursos, 
não havendo, assim, nenhum óbice do ponto de vista financeiro ou 
orçamentário à tramitação da proposição. 

Considerando que a matéria se reveste de relevante fim social e 
atende ao interesse público, entendemos que merece prosperar nesta 
Casa. 

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

1.853/2001 no 1 o turno, com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Luis Fernando Faria, relator - lvair 

Nogueira - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.871/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 240/2001, de 19/11/2001, o Governador 
do Estado encaminha a esta Casa Legislativa o projeto de lei em 
epígrafe, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Conquista o imóvel que menciona. 

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

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos 
lindes de sua competência. 

Fundamentação 
O imóvel objeto do projeto de lei em estudo é constituído de 

um terreno sito na cidade de Conquista, com área de 824,90 m2 e 
respectiva benfeitoria, onde funciona, atualmente, o Centro Municipal 
de Saúde. 

Vale ressaltar que o imóvel pertencera anteriormente ao 
município e foi doado por ele ao Estado. Agora, deve retornar ao seu 
proprietário original. 

Ocorre que, com a municipalização da saúde, é importante que 
a propriedade do imóvel onde funciona a unidade de saúde seja 
transferida para o município, para que este possa destinar recursos de 
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seu orçamento à realização de obras e serviços de manutenção 
nesse prédio. A medida contribuirá, assim, para a melhoria dos 
serviços de saúde prestados àquela comunidade. 

A Secretaria da Saúde, à qual se vincula o imóvel, ouvida a 
respeito da doação, manifestou-se favorável à doação, sendo no 
mesmo sentido o pronunciamento da Secretaria de Administração. 

Ademais, é objetivo da Prefeitura utilizar parte da área da 
edificação não ocupada pelo Centro Municipal de Saúde para sede do 
Programa de Saúde da Família- PSF. 

Assim, a matéria reveste-se de relevante fim social e atende ao 
interesse público, merecendo prosperar nesta Casa Legislativa. 

Além disso, a proposição estatui que o imóvel reverterá ao 
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, não lhe tiver sido 
dada a destinação prevista. 

Finalmente, 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 tramitação da proposição. 

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

1.871/2001 no 1 o turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Luis Fernando 

Faria - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.921/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o Projeto de Lei n° 
1.921/2001 visa a instituir o Programa Deputado Mirim. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/12/2001, foi a matéria 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. Vem, agora, a proposição a esta 
Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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O projeto em exame visa a instituir o Programa Deputado Mirim, 

possibilitando às crianças e adolescentes a oportunidade de conhecer 
o funcionamento desta Casa Legislativa e as atribuições dos seus 
membros. A intenção que motivou a apresentação do projeto é nobre, 
porque é preciso que a população tenha consciência da importância e 
do papel do parlamento na sociedade. Aliás, a literatura jurídica 
nacional e estrangeira reconhece a função educativa do parlamento, 
como se verifica, por exemplo, nas obras de Márcia Maria Corrêa de 
Azevedo (Prática de processo legislativo. Atlas, 2001, p. 2001) e 
Francisco Berlin (Derecho parlamentario. Fendo de Cultura 
Económica. México, 1994, p. 183). 

Não obstante, já existe em funcionamento nesta Casa o Programa 
de Educação para a Cidadania, organizado pela Escola do Legislativo 
e constituído pelos seguintes projetos: Cidadão Mirim, que atende 
alunos de 3" e 4" séries, na faixa etária entre 9 e 11 anos; Caminhos 
para a Democracia, em que são recebidos estudantes de 5" série do 
ensino fundamental a 3" série do ensino médio com idade entre 11 e 
17 anos; e Jornada Universitária, para estudantes acima de 17 anos. 
Aliás, o número de educandários interessados em participar do 
programa é superior a capacidade da Casa em atendê-los, sendo as 
visitas, por isso, agendadas com grande antecedência. 

De qualquer forma, tal programa é matéria de economia interna da 
Casa Legislativa, sendo inadequado, à luz do princípio da separação 
dos Poderes, instituí-lo por intermédio de lei. Afinal, se futuramente a 
Assembléia decidir concentrar o exercício de sua função educativa na 
formação de lideranças comunitárias ou de professores das escolas 
públicas, dependeria de um novo projeto de lei a ser submetido à 
sanção do Governador, situação inadmissível tendo-se em vista o 
citado princípio. 

Por esse motivo, entendemos que o projeto em exame não deve 
prosperar nesta Casa, apesar das nobres intenções que motivaram a 
sua apresentação. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei no 1 .921/2001. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho 
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Silveira - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.937/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por intermédio da Mensagem no 269/2002, o Governador fez 
remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que tem por objetivo 
prorrogar o prazo a que se refere o art. 2° da Lei n° 11 .548, de 
27/7/94, que autorizou a doação de imóvel ao Município de Palma. 

Após ser publicada, em 26/1/2002, a proposição foi encaminhada a 
este órgão colegiado, ao qual compete examiná-la em caráter 
preliminar, sob os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos 
do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Governador do Estado, por meio do projeto de lei em tela, propõe 

seja prorrogado o prazo a que se refere o art. 2° da Lei no 11.548, de 
27/7/94, que autorizou o Poder Executivo a doar imóvel de 13.680m2 

ao Município de Palma, para a construção de casas populares. 
A doação é contrato civil que objetiva a transferência graciosa de um 

bem do patrimônio do doador para o do donatário. Quando entre 
particulares, o contrato de doação está regulado pelos arts. 1 .165 e 
seguintes do Código Civil. Quando as partes são constituídas por 
entes do poder público, rege-se o contrato pelas mencionadas 
disposições acrescidas pelas regras de direito administrativo. Entre 
essas regras, está a que obriga estar o bem a ser doado condicionado 
a uma ação do donatário, a qual, se não for realizada em determinado 
prazo, possibilitará ao doador reaver o imóvel por meio de ação 
reivindicatória. 

A lei que se pretende alterar estabeleceu expressamente um 
encargo para a doação, o qual não foi implementado dentro do prazo 
estipulado. O descumprimento dessa condição, por seu turno, 
justificaria a retomada do imóvel pelo Estado. Entretanto, acredita o 
Chefe do Executivo Estadual que melhor servirá o bem ao município e 
propõe seja alargado o prazo para o implemento da exigência, não 
justificando, portanto, a interposição de ação reivindicatória nem 
reversão amigável entre as partes. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, 
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forma original. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
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Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Agostinho 
Silveira - Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.938/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 276/2002, o Governador do Estado fez 
remeter a esta Casa, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.938/2002, 
que tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município 
de São Gonçalo do Sapucaí o imóvel que especifica. 

Publicada em 9/2/2002, foi a matéria encaminhada a esta Comissão, 
à qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel em questão constitui-se de um terreno com cerca de 

5.230m2 , que integra área onde está situada a Escola Estadual de 
Retiros. O projeto de lei em análise pretende autorizar o Poder 
Executivo a doá-lo ao município aludido no relatório, para que lá seja 
instalada uma quadra poliesportiva. 

Devemos ponderar que os negócios envolvendo bens imóveis 
públicos operam-se mediante institutos de direito privado, 
disciplinados pelo Código Civil Brasileiro, mas, como adverte a 
eminente jurista Maria Sylvia di Pietro, a sujeição a esses institutos 
nunca é integral, submetendo-se, em vários aspectos, ao direito 
público. 

Assim, a matéria está sujeita às regras emanadas do art. 17 da Lei 
Federal no 8.666, de 21/6/93, que subordina a alienação de bens da 
administração pública à prévia autorização legislativa, à existência de 
interesse público devidamente justificado, à avaliação prévia e à 
licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta quando o 
negócio for realizado entre os entes da Federação. O mesmo 
comando é encontrado no art. 16 da Lei Estadual no 9.444, de 
25/11/87, que dispõe sobre as licitações e os contratos da 
administração centralizada e autárquica do Estado. 
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Com relação ao interesse público, é inegável o seu atendimento, 

pois a concretização do negócio jurídico possibilitará seja construído 
no imóvel prédio e instalações de amplo uso dos munícipes. 

Em relação à concorrência e à avaliação exigidas pelos textos 
legais, cabe-nos observar que esta será realizada por órgão 
competente do Poder Executivo e deverá constar da escritura pública 
que formalizará a doação. Já a concorrência não se aplica à hipótese, 
pois é um dos casos de inexigibilidade estabelecidos em lei. 

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, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.938/2002 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.949/2002 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Durval Ângelo, por meio do Projeto de Lei no 

1 .949/2002, pretende seja declarado de utilidade pública o Asilo Frei 
Arcanjo, com sede no Município de Santa Rita de Minas. 

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 sobre o projeto, nos termos 
do art. 103, I, "a" do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Asilo Frei Arcanjo, fundado em 10/2/91, tem por finalidade a 

prática da caridade cristã por meio da assistência social. 
Baseada nos princípios cristãos de amor ao próximo, a instituição 

trabalha incessantemente para dar assistência às pessoas idosas, 
buscando confortá-las espiritualmente e amenizar suas dificuldades 
materiais, oferecendo-lhes, também, assistência médica e amparo 
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jurídico. 

Por isso julgamos oportuno que a entidade seja declarada de 
utilidade pública. 

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

1 . 949/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.950/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o Projeto de Lei no 

1.950/2002 visa a garantir a todo cidadão o direito a informações 
relativas à merenda escolar. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/2/2002, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. Vem a matéria a esta Comissão para 
receber parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame visa a assegurar aos interessados a 

divulgação de informações sobre a merenda escolar oferecida nas 
escolas públicas. Sob o enfoque da constitucionalidade, não se pode 
deixar de reconhecer que o acesso a informações referentes às 
políticas públicas é o princípio informador de qualquer democracia, 
constando expressamente no inciso XIV do art. 5° da Constituição da 
República. 

A política de merenda escolar é regulamentada pela Medida 
Provisória n° 2.178-36, de 24/8/2001, que dispõe sobre o repasse de 
recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação. Essa 
medida provisória condiciona o repasse de recursos para a merenda 
escolar aos Estados e municípios à formação e ao funcionamento do 
Conselho de Alimentação Escolar, instituído, em Minas Gerais, pelo 
Decreto no 38.806, de 1997. Ao Conselho, compete zelar pela 
qualidade dos alimentos e acompanhar a aplicação e a prestação de 
contas dos recursos. 
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A informação sobre a merenda escolar pode assumir duas 

finalidades: por um lado, vai exercer uma ação educativa, uma vez 
que as pessoas passarão a conhecer melhor os alimentos e seus 
valores nutricionais; por outro, estimula o controle sobre a aplicação 
dos recursos públicos. 

As informações a serem divulgadas devem manter uma correlação 
lógica com tais finalidades ou com outras previamente reconhecidas. 
Não convém exigir um detalhamento excessivo de dados a serem 
divulgados, por dois motivos: as informações importantes podem ficar 
obscurecidas no meio de muitos detalhes irrelevantes, e a efetividade 
da lei pode ser comprometida em virtude da dificuldade da 
operacionalização de seus comandos. 

Deve-se, ainda, esclarecer que não pode a lei estadual definir 
determinada conduta como crime, porque a matéria penal é privativa 
da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição da República. 

Diante disso, apresentamos o Substitutivo no 1. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 1.950/2002 na forma do Substitutivo n° 
1, que apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Estabelece a obrigação da divulgação de informações sobre 

merenda escolar. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica assegurado à comunidade escolar o acesso às 

seguintes informações sobre a merenda escolar: 
I - prestação de contas dos recursos públicos destinados à merenda 

escolar; 
li -data de fabricação e validade dos produtos; 
111 -valor nutricional dos produtos. 
Parágrafo único - O Conselho de Alimentação Escolar poderá definir 

outras informações a serem divulgadas. 
Art. 2° - Constitui falta grave o descumprimento desta lei, para os 

fins da aplicação da penalidade estabelecida pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Estado. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias. 



Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
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Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Márcio 
Kangussu - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.958/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Antônio Genaro, tem como 
objetivo impor limitações ao repasse de informações por parte dos 
bancos de dados de cadastro de consumidores e dar outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/2/2002, foi o projeto 
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 
A proposição em estudo visa a limitar o repasse de informações por 

parte de bancos de dados de caráter público acerca de consultas 
relativas aos consumidores interessados em obter crédito no mercado. 

A matéria de que trata o projeto em estudo diz respeito à relação de 
consumo, inserida, portanto, no campo da legislação concorrente 
entre o Estado Federado e a União (art. 23 da Constituição da 
República). Não há, na legislação federal aplicável à espécie, nenhum 
dispositivo que entre em conflito com o texto do projeto ora analisado, 
o que legitima a ação do Estado de editar norma que regulamente, 
também, a matéria por via da denominada competência residual. 
Mesmo diante das inúmeras limitações previstas no art. 43 da Lei 
Federal n° 9.078, de 11/9/90 (Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor), ainda há uma lacuna a ser preenchida por meio das 
legislações estaduais. 

Infere-se da leitura do projeto em apreço que o consumidor que, no 
exercício do seu direito, busca um financiamento no mercado, 
escolhendo a credora que melhor lhe convém, acaba sendo 
prejudicado, pois as consultas que faz ao serviço de proteção ao 
crédito criam uma espécie de empecilho, ou seja, seu nome ficará 
negativado pelo banco de dados. 

Apesar do relevante alcance do projeto, há incorreções no seu texto, 
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razão pela qual apresentamos, na conclusão do nosso parecer, o 
Substitutivo n° 1, cujo objetivo é aprimorar tecnicamente a proposição. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.958/2002 na 
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre informações repassadas a terceiros, por parte dos 

bancos de dados de caráter público. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam os bancos de dados de caráter público, assim 

definidos pelo art. 43 da Lei Federal no 9.078, de 11 de setembro de 
1990, proibidos de repassar aos associados informações sobre o 
número de consultas realizadas por fornecedores relativas a 
consumidores sem restrições de crédito. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às 
penalidades previstas na Lei Federal no 9.078, de 11 de setembro de 
1990. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Eduardo 

Hermeto - Ermano Batista - Durval Ângelo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 2.009/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 284/2002, o Governador do Estado fez 
remeter a esta Casa o Projeto de Lei no 2.009/2002, que tem por 
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Cataguases o imóvel que especifica. 

Publicada em 9/3/2002, foi a matéria encaminhada a esta Comissão, 
a que compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel em questão é formado por um terreno com área de 

3.000m2 , onde funcionava a Escola Estadual Clóvis Salgado, e o 
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projeto de lei em análise pretende autorizar o Poder Executivo a 
doá-lo ao município supramencionado para que lá seja instalada uma 
praça de esportes. 

Devemos ponderar que os negócios envolvendo bens imóveis 
públicos se operam mediante institutos de direito privado disciplinados 
pelo Código Civil Brasileiro, em seu art. 1 .165 e seguintes, mas como 
adverte a eminente jurista Maria Sylvia di Pietro, a sujeição a esses 
institutos nunca é integral, submetendo-se em vários aspectos ao 
direito público. 

Assim, a matéria está sujeita também às regras emanadas do art. 17 
da Lei Federal no 8.666, de 21/6/93, que subordina a alienação de 
bens da administração pública à prévia autorização legislativa, à 
existência de interesse público devidamente justificado, à avaliação 
prévia e à licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta 
quando o negócio for realizado entre os entes da Federação. O 
mesmo comando é encontrado no art. 16 da Lei no 9.444, de 25/11/87, 
que dispõe sobre as licitações e os contratos das administrações 
centralizada e autárquica do Estado. 

Com relação ao interesse público, é inegável o seu atendimento, 
pois a concretização do negócio jurídico possibilitará sejam 
construídos no imóvel prédio e instalações de amplo uso dos 
munícipes. 

Em relação à concorrência e à avaliação exigidas pelos textos 
legais, cabe-nos observar que esta será realizada por órgão 
competente do Poder Executivo e deverá constar na escritura pública 
que formalizará a doação; já a concorrência não se aplica à hipótese, 
pois é um dos casos de inexigibilidade estabelecidos em lei (art. 17, I, 
"b", da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93). 

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 2.009/2002 
na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Durval Ângelo, relator - Eduardo 

Hermeto - Aílton Vilela. 
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PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI W 
2.010/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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Por intermédio da Mensagem n.o 285/2002, o Governador do Estado 
fez remeter a esta Casa o projeto de lei em exame, que tem por 
objetivo doar ao Município de Vermelho Novo o imóvel que especifica. 

Publicada em 9/3/2002, a proposição foi encaminhada a este órgão 
colegiado, ao qual compete examiná-la, em caráter preliminar, sob os 
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta em exame vem prover a necessana autorização 

legislativa para que o Estado aliene bem imóvel público, segundo a 
determinação estabelecida no art. 18 da Constituição mineira. 

Também regem a matéria os preceitos estabelecidos pelo art. 17 da 
Lei Federal n.0 8.666, de 21/6/93, e pelo art. 16 da Lei Estadual n.0 

9.444, de 25/11/87, que trata das licitações e dos contratos da 
administração centralizada e autárquica do Estado. 

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, por via de 
regra, a validade da doação de imóvel do Estado depende da outorga 
de específica autorização legislativa, da existência de interesse 
público devidamente justificado, de avaliação prévia e de licitação. 

Com respeito ao requisito do interesse público, ele está plenamente 
atendido, pois, pelo princípio da descentralização do Sistema Único de 
Saúde, cabe ao município efetivar as ações de saúde, e o Estado 
deve prover as condições para que elas sejam exercidas a contento. 
Quanto à licitação, ela se mostra descabida. Estamos diante do caso 
de inexigibilidade determinada pelo art. 17, I, "b", da Lei Federal no 
8.666, que regulamenta o art. 37 da Constituição da República, institui 
normas para licitações e contratos na administração pública e dá 
outras providências. 

E quanto à avaliação, ela deve ser realizada por órgão competente 
do Poder Executivo. 

Vale ressaltar, finalmente, que o art. 2° do projeto impõe regra que 
altera substancialmente o instituto da doação, tal como está disposto 
na nossa lei civil. Determina esse dispositivo que o donatário só 
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poderá dispor do imóvel se usá-lo para fim específico, tendo, para 
isso, o prazo de três anos. 

Atendendo o projeto em tela aos preceitos da legislação em vigor, 
não vislumbramos óbice que impeça a autorização legal em causa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n. 0 2.010/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Durval 

Ângelo - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 801/2000 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O Projeto de Lei no 801/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
dispõe sobre a realização, nos hospitais da rede pública estadual, do 
exame denominado emissões evocadas otoacústicas e dá outras 
providências. 

Aprovado no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 5, vem o projeto a 
esta Comissão para ser apreciado em 2° turno, nos termos do art. 
102, XI, c/c o art. 184, § 2°, do Regimento Interno. Apresentamos 
anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Sendo a audição um sentido fundamental para o desenvolvimento 

da fala e da linguagem, é importante a detecção precoce de 
alterações auditivas nos recém-nascidos, pois a intervenção iniciada 
até os seis meses de idade garante à criança a sua interação social. 

Os primeiros meses de vida são fundamentais para o futuro 
desenvolvimento da criança deficiente auditiva. Por essa razão, a 
triagem auditiva neonatal deve ser feita logo após o nascimento. O 
Instituto de Saúde Americano (National lnstitute of Health), em 
conferência realizada em 1993, recomendou a triagem por emissões 
evocadas otoacústicas em todos os recém-nascidos, por ocasião da 
alta hospitalar, por se tratar de um método de diagnóstico bastante 
eficaz, objetivo, não invasivo e pouco dispendioso. 

As emissões otoacústicas são sons de pequeno nível de pressão 
produzidos pelo ouvido interno como parte do processo normal de 
audição. Tais sons podem ser medidos com um aparato adequado, no 
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meato auditivo externo ou canal auditivo. 

O exame de emissões otoacústicas não tem contra-indicações, tem 
alta sensibilidade e é específico para a detecção de problemas, 
possibilitando preveni-los e tratá-los a tempo. Sua aplicação se faz por 
meio de testes objetivos, nos quais as respostas são obtidas sem a 
participação ativa do paciente, mostrando-se ideal para aplicação na 
população infantil. 

São essas as razões pelas quais consideramos oportuno e meritório 
o projeto em comento, bem como as emendas que recebeu durante a 
sua tramitação em 1 o turno. A extensão da obrigatoriedade do exame 
aos hospitais privados contratados ou conveniados com o Sistema 
Único de Saúde, dada pela Emenda no 3, da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, atende ao caráter universal 
da medida. As Emendas n°s 4 e 5, apresentadas em Plenário, 
prevêem a realização do exame por especialista e o encaminhamento 
dos casos necessários para tratamento, fixando ainda prazo para a 
sua feitura. Ambas são consoantes com a idéia central do projeto e o 
aperfeiçoam técnica e cronologicamente. 

Conclusão 
Pelos motivos aduzidos, nosso parecer é favorável à aprovação do 

Projeto de Lei no 801/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o 
turno. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - José 

Braga - Carlos Pimenta. 
Redação do Vencido no 1 o turno 
PROJETO DE LEI N° 801/2000 

Dispõe sobre a realização, nos hospitais da rede pública estadual, 
do exame denominado emissões evocadas otoacústicas e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os hospitais da rede pública do Estado de Minas Gerais 

procederão, gratuitamente, no prazo máximo de trinta dias após o 
parto, ao exame denominado emissões evocadas otoacústicas (teste 
de ouvidinho), em todas as crianças nascidas em suas dependências, 
encaminhando-as, caso necessário, para o tratamento médico 
adequado. 
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§ 1 o - Os exames poderão ser realizados por instituições públicas 

ou privadas, mediante convênios ou contratos celebrados pelo Poder 
Executivo, observada a seguinte ordem de preferência: 

I - entidades públicas; 
11 - entidades filantrópicas; 
111 - demais instituições privadas. 
§ 2° - O exame a que se refere o artigo será realizado por médico 

otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo. 
Art. 2° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo 

de cento e oitenta dias contados a partir da data de sua publicação. 
Art. 3° - As despesas com a execução desta lei correrão por conta 

de dotação orçamentária própria. 
Art. 4° --Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.836/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .836/2001, de autoria do Governador do 

Estado, que dá a denominação de Deputado Raul Décio de Belém 
Miguel ao trecho da rodovia estadual de 36km, situado entre a cidade 
de Tupaciguara e o entroncamento da MG-143, 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° 1.836/2001 
Dá a denominação de Deputado Raul Décio de Belém Miguel ao 

trecho da rodovia estadual de 36km, situado entre a cidade de 
Tupaciguara e o entroncamento da MG-143. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominado Deputado Raul Décio de Belém Miguel o 

trecho da rodovia estadual de 36km, situado entre a cidade de 
Tupaciguara e o entroncamento da MG-143. 

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, 6 de março de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Agostinho 

Patrús. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 48/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei Complementar n° 48/2001, de autoria do 
Governador do Estado, que institui o Regime Próprio de Previdência e 
Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas 
nos 1 a 7,_ 9 a 11, 13, 15 a 20, 22 e 23 e com as Subemendas n° 1 às 
Emendas n°s 7, 12 e 14 ao vencido no 1° turno. 

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 48/2001 
Institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos 

servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
CAPÍTULO I 

Do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
Art. 1 o - Fica instituído o Regime Próprio de Previdência e 

Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, 
nos termos desta lei complementar. 

Art. 2° - O Regime Próprio de Previdência Social assegura os 
benefícios previdenciários previstos nesta lei complementar aos 
segurados e a seus dependentes. 

Seção I 
Dos Beneficiários 

Subseção I 
Dos Segurados 

Art. 3° - São vinculados compulsoriamente ao Regime Próprio de 
Previdência Social, na qualidade de segurados, sujeitos às 
disposições desta lei complementar: 
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I - o servidor público titular de cargo efetivo da administração 

direta, autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas; 

11 - o membro da magistratura e o do Ministério Público, bem como o 
Conselheiro do Tribunal de Contas; 

111 -o servidor titular de cargo efetivo em disponibilidade; 
IV - o aposentado. 
§ 1 o - O servidor que exercer, concomitantemente, mais de um 

cargo remunerado sujeito ao Regime Próprio de Previdência Social 
terá uma inscrição correspondente a cada um deles. 

§ 2° - O servidor desvinculado do serviço público estadual perde a 
condição de segurado. 

Subseção 11 
Dos Dependentes 

Art. 4°- São dependentes do segurado, para os fins desta lei: 
I - o cônjuge ou companheiro e o filho não emancipado, menor de 

vinte e um anos ou inválido; 
11- os pais; 
111 - o irmão não emancipado, menor de vinte e um anos ou inválido. 
§ 1° - Os dependentes de uma mesma classe concorrem em 

igualdade de condições. 
§ 2° - A existência de dependente de qualquer das classes 

especificadas neste artigo exclui do direito às prestações os das 
classes subseqüentes, observado o disposto nos arts. 22, 23 e 24. 

§ 3° - Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I deste 
artigo, desde que comprovada a dependência econômica e a ausência 
de bens suficientes para o próprio sustento e educação: 

I -o enteado, mediante declaração escrita do segurado; 
11 - o menor que esteja sob tutela judicial, mediante a apresentação 

do respectivo termo. 
§ 4° - Considera-se companheiro a pessoa que mantenha união 

estável com o segurado, na forma da lei civil. 
§ 5° - A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I 

do "caput" deste artigo é presumida, e a das demais será comprovada. 
Art. 5° -A perda da qualidade de dependente ocorre: 
I - para o cônjuge: 
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a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for 
assegurada a prestação de alimentos; 

b) pela anulação judicial do casamento; 
c) por sentença.judicial transitada em julgado; 
11 - para o companheiro: 
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a) pela cessação da união estável com o segurado, enquanto não 
lhe for garantida a prestação de alimento; 

b) por sentença judicial transitada em julgado; 
111 -para o filho e o irmão, ao completarem vinte e um anos de idade 

ou pela emancipação, salvo se inválidos; 
IV- para os dependentes em geral: 
a) pela cessação da invalidez; 
b) pelo óbito; 
c) pela inscrição de dependente em classe preeminente. 

Seção 11 
Dos Benefícios 

Art. 6° - São benefícios assegurados pelo Regime Próprio de 
Previdência Social: 

I -ao segurado: 
a) aposentadoria; 
b) licença para tratamento de saúde; 
c) licença-maternidade; 
d) licença-paternidade; 
e) abono-família; 
11 -ao dependente: 
a) pensão por morte; 
b) auxílio-reclusão; 
c) auxílio-funeral. 
Parágrafo único - Serão observados, para a concessão dos 

benefícios, os limites previstos no inciso XI do art. 37 da Constituição 
da República. 

Subseção I 
Da Aposentadoria 

Art. 7° - Os proventos da aposentadoria, por ocasião de sua 
concessão, corresponderão alternativamente: 

1-à soma: 
a) do vencimento do cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 
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b) dos adicionais por tempo de serviço; 
c) das gratificações de caráter permanente, incorporáveis na forma 

da lei, percebidas pelo servidor na data de sua aposentadoria, pelo 
período mínimo de três mil seiscentos e cinqüenta dias, desprezado 
qualquer tempo inferior a setecentos e trinta dias de interrupção; 

11 - ao subsídio definido pelos § § 4° e ao do art. 39 da Constituição 
da República; 

111 - à remuneração a que faça jus o servidor titular de cargo efetivo 
em função do direito de continuidade de percepção remuneratória, nos 
termos da lei e incluídos os adicionais por tempo de serviço. 

Parágrafo único - Se o período de percepção de gratificação por 
ocasião da concessão da aposentadoria for inferior a três mil 
seiscentos e cinqüenta dias e igual ou superior a dois mil cento e 
noventa dias, o servidor fará jus à incorporação em seu benefício, por 
ano de exercício, de um décimo do valor da gratificação legalmente 
recebida. 

Art. ao - A aposentadoria a que faz jus o servidor integrante do 
Regime Próprio de Previdência Social se dará da seguinte forma: 

I - voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de dez 
anos de efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria, cumpridos os seguintes 
requisitos: 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de contribuição, se 
homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de 
contribuição, se mulher; 

b) cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição, se 
homem, e cinqüenta anos de idade e vinte e cinco anos de 
contribuição, se mulher, para o professor que comprove tempo de 
efetivo exercício exclusivamente das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio; 

c) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; 

111 - por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de 
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
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contagiosa ou incurável. 

§ 1° - É vedada qualquer forma de contagem de tempo de 
contribuição fictício. 

§ 2° - Considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, para fins 
do disposto no inciso 111 do "caput" deste artigo, tuberculose ativa, 
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso 
no serviço público, cardiopatia descompensada, hanseníase, 
leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia, síndrome de imunodeficiência 
adquirida - AIDS -, nefropatia grave, esclerose múltipla, doença de 
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, mal de Paget, hepatopatia 
grave e outras definidas em lei. 

§ 3° -A aposentadoria por invalidez, quando proporcional, será de 
70% (setenta por cento) da remuneração, acrescidos de 6% (seis por 
cento) por ano de serviço, até o limite de 100% (cem por cento). 

Art. 9°- O servidor poderá afastar-se da atividade a partir da data do 
requerimento da aposentadoria, nos termos da Constituição do 
Estado, observado o disposto no § 2° do art. 28 desta lei 
complementar. 

§ 1° - O deferimento do pedido de afastamento preliminar 
dependerá de análise prévia da unidade administrativa competente do 
órgão ou da entidade a que o servidor esteja vinculado, nos termos do 
regulamento. 

§ 2° - O servidor em afastamento preliminar cujo benefício de 
aposentadoria não for concedido retornará ao serviço para o 
cumprimento do tempo de contribuição que, àquela data, faltava para 
a aquisição do direito, hipótese em que voltará a contribuir com a 
alíquota prevista no inciso I do art. 28. 

Art. 1 O - O tempo de contribuição para outros regimes de 
previdência federal, municipal ou de outro Estado, bem como para o 
Regime Geral da Previdência Social - RGPS -, será contado para 
efeito de aposentadoria, vedado o cômputo desse tempo para efeito 
de adicionais por tempo de serviço. 

Art. 11 - Não será contado para fins de aposentadoria no Regime 
Próprio de Previdência Social o tempo de contribuição que tiver 
servido de base para aposentadoria concedida pelo RGPS ou por 
outro regime próprio de previdência. 

Art. 12 - O tempo de contribuição, para fins de aposentadoria, será 
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Art. 13 - A aposentadoria por invalidez será precedida de licença 
para tratamento de saúde por período não excedente a vinte e quatro 
meses. 

Parágrafo único - Expirado o período de licença para tratamento de 
saúde a que se refere o "caput" deste artigo, o segurado será 
submetido à avaliação da junta médica do órgão pericial competente 
e, constatando-se não estar em condições de reassumir o cargo ou 
ser readaptado, será aposentado por invalidez. 

Art. 14 - É vedada a concessão de aposentadoria especial aos 
segurados do regime de que trata este capítulo, até que lei 
complementar disponha sobre a matéria. 

Art. 15 - Os benefícios de aposentadoria vigorarão a partir: 
I - da data do afastamento preliminar ou da publicação do ato, caso 

o servidor aguarde em exercício, se voluntária; 
li- do laudo conclusivo emitido pela junta médica, se por invalidez; 
111 - do dia seguinte àquele em que o segurado completar setenta 

anos de idade, se compulsória. 
Subseção 11 

Da Licença para Tratamento de Saúde 
Art. 16 - O segurado será licenciado para tratamento de saúde 

quando incapacitado temporariamente para o exercício de suas 
atividades laborais, nos termos do regulamento. 

Subseção 111 
Da Licença-Maternidade 

Art. 17 - À segurada gestante será concedida licença-maternidade 
por cento e vinte dias, com remuneração integral, mediante a 
apresentação de atestado médico oficial. 

Subseção IV 
Do Abono-Família 

Art. 18- O abono-família será devido mensalmente ao segurado de 
baixa renda, na proporção do respectivo número de filhos e dos que a 
eles se equiparem, com idade igual ou inferior a catorze anos ou 
inválidos, nos termos do regulamento. 

Parágrafo único - O benefício de que trata este artigo será 
concedido ao segurado que tenha renda bruta mensal igual ou inferior 
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ao montante estabelecido no art. 13 da Emenda à Constituição da 
República no 20, de 15 de dezembro de 1998, até que a lei discipline a 
matéria. 

Subseção V 
Da Pensão por Morte 

Art. 19 - A pensão por morte será igual ao valor dos proventos do 
servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o 
servidor em atividade na data do seu falecimento, observado o 
disposto no art. 7°. 

Art. 20 - Os dependentes farão jus à pensão a partir da data de 
falecimento do segurado. 

Art. 21 - Declarada judicialmente a morte presumida do segurado, 
será concedida a pensão provisória a seus dependentes, a partir da 
data da declaração. 

§ 1 o - Mediante prova do desaparecimento do segurado em 
conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes 
farão jus a pensão provisória a partir da data do sinistro, 
independentemente da declaração judicial de que trata o "caput". 

§ 2° - O beneficiário da pensão de que trata este artigo obriga-se a 
firmar, anualmente, declaração relativa à permanência do caráter 
presumido da morte do servidor, até que a autoridade judiciária 
declare definitiva a sucessão. 

§ 3°- Verificado o reaparecimento do segurado, nos casos previstos 
nos parágrafos anteriores, o pagamento da pensão cessa 
imediatamente, ficando os dependentes desobrigados da reposição 
dos valores recebidos, salvo comprovada má-fé. 

Art. 22 - Por morte do segurado, adquirem direito à pensão, pela 
metade, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, e, pela outra 
metade, em partes iguais, os filhos. 

§ 1°- Se não houver filhos com direito à pensão, essa será deferida, 
por inteiro, ao cônjuge ou ao companheiro sobrevivente. 

§ 2° - Cessando o direito à pensão de um dos filhos, o respectivo 
benefício reverterá, em partes iguais, aos demais filhos, se houver; 
caso contrário, aplica-se o disposto no § 1 o deste artigo. 

§ 3° - Não havendo cônjuge ou companheiro com direito à pensão, 
será o benefício pago integralmente, em partes iguais, aos filhos. 

§ 4° - Reverterá em favor dos filhos o direito à pensão do cônjuge 

.___------0--------' 



ou do companheiro que perder a condição de dependente, nos 
termos do art. 5°. 

916 

Art. 23 - Inexistindo, na data do óbito, da declaração judicial ou das 
ocorrências de que trata o art. 21, dependentes na classe a que. se 
refere o inciso I do art. 4°, o benefício de pensão por morte será 
revertido, em partes iguais, para os dependentes da classe 
especificada no inciso_ll do art. 4°, adotando-se o mesmo critério para 
a classe seguinte. 

Art. 24 - Sempre que se extinguir o benefício de pensão por morte 
para um dependente, proceder-se-á a novo rateio, nos termos desta 
lei complementar, cessando o benefício com a extinção do direito do 
último dependente da mesma classe. 

Subseção VI 
Do Auxílio-Reclusão 

Art. 25 - O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do 
segurado recolhido à prisão e reconhecido como de baixa renda, 
segundo o estabelecido no art. 13 da Emenda à Constituição da 
República no 20, de 15 de dezembro de 1998, até que a lei discipline a 
matéria. 

Seção 111 
Da Contribuição 

Subseção I 
Da Remuneração de Contribuição 

Art. 26 - A remuneração de contribuição é o valor constituído por 
subsídios, vencimentos, adicionais, gratificações de qualquer natureza 
e outras vantagens pecuniárias de caráter permanente que o 
segurado perceba em folha de pagamento, na condição de servidor 
público. 

§ 1°- Não integram a remuneração de contribuição o abono-família, 
a diária, a ajuda de custo e o ressarcimento das despesas de 
transporte, bem como as demais verbas de natureza indenizatória. 

§ 2° - O valor percebido pelo segurado em atividade, a título de 
remuneração de serviço extraordinário, será computado para efeito de 
remuneração de contribuição. 

§ 3° - A remuneração de contribuição do segurado inativo será 
constituída do provento total percebido que lhe for assegurado como 
benefício. 

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



917 
§ 4° - No caso de afastamento não remunerado, sem 

desvinculação do serviço público estadual, será considerada, para 
efeito de contribuição, a remuneração de contribuição atribuída ao 
cargo efetivo no mês do afastamento ou a oriunda de título 
declaratório, reajustada nas mesmas épocas e de acordo com os 
mesmos índices aplicados aos vencimentos do mesmo cargo em que 
se deu o afastamento. 

Art. 27 - Quando o segurado ativo ocupar mais de um cargo no 
serviço público estadual, a cada cargo corresponderá uma 
remuneração de contribuição específica. 

Subseção 11 
Das Alíquotas 

Art. 28 - As alíquotas das contribuições mensais são as seguintes: 
I - 11% (onze por cento) incidentes sobre a remuneração de 

contribuição do segurado ativo; 
11 - 4,8% (quatro vírgula oito por cento) incidentes sobre o provento 

do segurado inativo, observado o disposto no art. 33. 
§ 1 o - A alíquota de contribuição patronal será equivalente ao dobro 

da alíquota de contribuição prevista no inciso I e à metade da alíquota 
de contribuição prevista no inciso 11 do "caput" deste artigo. 

§ 2° - A alíquota de contribuição prevista no inciso 11 aplicar-se-á ao 
servidor em afastamento preliminar à aposentadoria, nos termos da 
Constituição do Estado. 

§ 3° - As alíquotas das contribuições previstas neste artigo serão 
objeto de reavaliação atuarial anual. 

Subseção 111 
Do Cálculo e da Destinação da Contribuição 

Art. 29 - A contribuição do segurado será calculada mediante a 
aplicação das correspondentes alíquotas definidas no art. 28 sobre a 
sua remuneração de contribuição ou sobre o seu provento. 

Parágrafo único - A contribuição a que se refere o "caput" será 
descontada mensalmente do segurado, incidindo também sobre a 
gratificação natalina, mediante o desconto em folha de pagamento. 

Art. 30 - A contribuição do Estado, por seus Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, incluindo suas autarquias e fundações, pelo 
Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, será calculada mediante 
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Parágrafo único - A contribuição a que se refere o "caput" deste 
artigo incidirá sobre o pagamento mensal e sobre a gratificação 
natalina. 

Art. 31 - O segurado ativo que, para atender a interesse próprio, 
deixar de perceber vencimento temporariamente deverá recolher as 
contribuições mensais previstas nos arts. 29 e 30, durante o tempo do 
afastamento. 

Parágrafo único - O tempo a que se refere o "caput" deste artigo 
será contado para efeito de aposentadoria. 

Art. 32 - Não haverá restituição de contribuição vertida para o 
Regime Próprio de Previdência Social, exceto no caso de 
recolhimento indevido, hipótese em que a restituição se fará na forma 
do regulamento. 

Art. 33 - A contribuição do segurado a que se refere o inciso IV do 
art. 3° destina-se, exclusivamente, ao pagamento da pensão por 
morte. 

Art. 34 -O registro contábil das contribuições de cada servidor e dos 
entes estatais será individualizado, nos termos do regulamento. 

Art. 35 - Os recursos provenientes das contribuições dos segurados 
serão utilizados exclusivamente para o pagamento de benefícios 
previdenciários, ressalvada taxa de administração estabelecida em lei. 

Art. 36 - Os recursos das contribuições a que se referem os arts. 29 
e 30 serão depositados na Conta Financeira da Previdência -
CONFIP - e para o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais 
- FUNPEMG -, instituídos por esta lei complementar, observado o 
disposto nos arts. 50 e 37. 

Art. 37 - As contribuições do segurado de que trata o art. 3° cujo 
provimento em cargo efetivo ocorreu depois de 31 de dezembro de 
2001 bem como a respectiva contribuição patronal serão recolhidas e 
repassadas gradativamente ao FUNPEMG, a partir de noventa dias 
após a publicação desta lei complementar, atingindo sua integralidade 
dentro de onze anos, conforme estabelecido no Anexo desta lei 
complementar. 

Seção IV 
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Da Concessão e do Pagamento de Benefícios 

Art. 38 - O ato de concessão dos benefícios, à exceção da pensão 
por morte, caberá aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a 
suas autarquias e fundações, ao Ministério Público e ao Tribunal. de 
Contas, por meio de órgão ou unidade próprios, conforme a 
vinculação do cargo efetivo do segurado, observado o disposto nesta 
lei complementar. 

§ 1 o - Os valores destinados aos benefícios dos membros e 
servidores dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas integrarão os recursos de 
que trata o art. 162 da Constituição do Estado, serão pagos pelas 
respectivas tesourarias e não integrarão as despesas de pessoal. 

§ 2° - A concessão da pensão por morte caberá ao Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, 
observado o disposto nesta lei complementar. 

§ 3° - Nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido, 
sem a previsão da correspondente fonte de custeio. 

Art. 39- Compete ao Estado, por meio da CONFIP, assegurar: 
I - os benefícios de aposentadoria, licença para tratamento de 

saúde, licença-maternidade, licença-paternidade e abono-família: 
a) ao segurado de que trata o art. 3° cujo provimento tenha ocorrido 

até 31 de dezembro de 2001; 
b) ao segurado de que trata o art. 3° cujo provimento tenha ocorrido 

após 31 de dezembro de 2001, quando o benefício for concedido até 
31 de dezembro de 2009; 
li- os benefícios de pensão por morte e auxílio-reclusão: 
a) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3° cujo 

provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001; 
b) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3° cujo 

provimento tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001, quando o 
fato gerador do direito previsto neste inciso ocorrer até 31 de 
dezembro de 2009. 

Art. 40 - Compete ao IPSEMG assegurar, por meio do FUNPEMG, 
ao segurado a que se refere o art. 3° cujo provimento tenha ocorrido 
após 31 de dezembro de 2001 e a seus dependentes o pagamento 
dos benefícios previstos no art. 6° cujo início de vigência seja posterior 
a 31 de dezembro de 2009. 
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Art. 41 -A concessão dos benefícios fica condicionada: 
I - à regularidade da contribuição do segurado, quando lhe couber o 

recolhimento das contribuições; 
11 - à quitação do débito, na forma do regulamento, em caso de 

inadimplência do segurado. 
Art. 42 - Podem ser descontados dos benefícios: 
I - contribuição devida pelo beneficiário; 
11 - valor superior ao devido, pago a título de benefício; 
111 - imposto de renda retido na fonte, observadas as disposições 

legais; 
IV- pensão alimentícia decretada por sentença judicial; 
V - outros montantes autorizados pelo servidor, observados os 

limites estabelecidos em regulamento. 
Parágrafo único - Salvo o disposto neste artigo, o benefício não 

poderá ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de 
pleno direito sua venda, alienação, cessão ou a constituição de 
qualquer ônus de que seja objeto, e defesa a outorga de poderes 
irrevogáveis para seu recebimento. 

Art. 43 - Não prescreve o direito aos benefícios previstos nesta lei 
complementar, mas prescreverão no prazo de cinco anos, contado da 
data em que forem devidos, os pagamentos mensais ou de prestação 
única não reclamados, salvo o direito dos menores, incapazes e 
ausentes, na forma da lei. 

Art. 44 - O recebimento indevido de benefício implicará devolução 
do valor irregularmente recebido, na forma do regulamento. 

Parágrafo único - Em caso de dolo, fraude ou má-fé, o valor será 
atualizado monetariamente, sem prejuízo da ação judicial cabível. 

Art. 45 - Durante o período em que estiver em gozo de benefício 
decorrente de aposentadoria por invalidez permanente, o segurado 
estará obrigado, sempre que solicitado pelo órgão responsável pela 
perícia médica, a submeter-se a exames periódicos e tratamentos 
indicados, sob pena de suspensão do benefício. 

Art. 46 - Os beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social 
ficam obrigados a se submeterem a recadastramento, nos termos do 
regulamento. 

Art. 47 -O servidor público, mesmo que em exercício em órgão ou 

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



921 
entidade distintos dos de sua lotação, permanecerá vinculado ao 
regime previdenciário de origem, ficando a contribuição e o valor do 
benefício limitados à retribuição-base a que faria jus no órgão ou 
entidade de origem, vedada a incorporação, em sua remuneração ou 
provento, de qualquer parcela remuneratória decorrente desse 
exercício. 

CAPÍTULO 11 
Da Gestão do Sistema 

Art. 48 - O Regime Próprio de Previdência Social será gerido pelo 
Estado e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais - IPSEMG -, observado o disposto nesta lei 
complementar e as normas gerais de contabilidade e atuária, com 
vistas a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

Seção I 
Da Conta Financeira Previdenciária- CONFIP 

Art. 49 - Fica instituída a Conta Financeira de Previdência -
CONFIP -, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, com a 
finalidade de prover os recursos necessários para garantir o 
pagamento dos benefícios concedidos na forma do art. 38, observado 
o disposto nos arts. 39 e 50 desta lei complementar. 

Art. 50- Constituem recursos a serem depositados na CONFIP: 
I - as contribuições previdenciárias do servidor público titular de 

cargo efetivo da administração direta, autárquica e fundacional dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, do membro da magistratura e do Ministério 
Público, do Conselheiro do Tribunal de Contas e aposentados cujo 
provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, observado o 
disposto no art. 77; 

li - as parcelas das contribuições previdenciárias do servidor público 
titular de cargo efetivo da administração direta, autárquica e 
fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas, do membro da 
magistratura e do Ministério Público, do Conselheiro do Tribunal de 
Contas e aposentados até 31 de dezembro de 2009 cujo provimento 
tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001, as quais não forem 
devidas ao FUNPEMG nos termos do art. 37; 

111 - a contribuição previdenciária prevista no § 2° do art. 79, dos 
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servidores públicos estaduais não titulares de cargo efetivo 
mencionados no "caput" do referido artigo; 

IV - as contribuições previdenciárias patronais relativas aos 
segurados de que trata o inciso I deste artigo; 

V - as parcelas das contribuições previdenciárias patronais relativas 
aos segurados a que se refere o inciso 11, que não forem devidas ao 
FUNPEMG nos termos do art. 37; 

VI - as contribuições previdenciárias patronais relativas aos 
servidores de que trata o inciso 111 deste artigo; 

VIl - as dotações orçamentárias previstas para pagamento de 
despesas com pessoal ativo e inativo e com pensionistas da 
administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal 
de Contas, necessárias à complementação do pagamento dos 
benefícios assegurados pelo Tesouro do Estado, por meio da 
CONFIP. 

Parágrafo único - As contribuições a que se referem os incisos IV e 
VI do "caput" deste artigo são fixadas em 4% (quatro por cento) do 
valor da remuneração de contribuição e em 2,4% (dois vírgula quatro 
por cento) do provento. 

Art. 51 - Com vistas a garantir o custeio dos benefícios concedidos 
pela CONFIP, compete à Secretaria de Estado da Fazenda: 

I - reter na fonte as quantias referentes aos valores consignados a 
título de contribuição previdenciária mencionadas nos incisos I, 11 e 111 
do art. 50, quando do repasse das disponibilidades financeiras para 
custeio das despesas de pessoal da administração direta, autárquica 
e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas; 

11 - recolher para a CONFIP as quantias referentes às respectivas 
contribuições previdenciárias patronais, quando do repasse das 
disponibilidades financeiras para custeio das despesas de pessoal da 
administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal 
de Contas; 

111 - repassar aos Poderes do Estado, suas autarquias e fundações 
públicas, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas os recursos 
financeiros da CONFIP, previstos nos incisos I a VIl do art. 50, 
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IV - repassar ao IPSEMG os recursos financeiros da CONFIP 
relativos aos valores necessários ao pagamento dos benefícios 
previdenciários líquidos a que fizerem jus os dependentes dos 
servidores, quando os fatos geradores ocorrerem até 31 de dezembro 
de 2009, observado o disposto nesta lei complementar. 

Art. 52 - Os valores que constituem a receita prevista no art. 50 
serão demonstrados contabilmente de forma analítica. 

Seção 11 
Do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais- FUNPEMG 
Art. 53 - Fica instituído o Fundo de Previdência do Estado de Minas 

Gerais - FUNPEMG -, vinculado ao IPSEMG, com a finalidade de 
prover os recursos necessários para garantir o pagamento dos 
benefícios concedidos na forma do art. 38, observado o disposto nos 
arts. 40 e 55 a 64 desta lei complementar. 

Parágrafo único - A extinção do Fundo de que trata este artigo será 
precedida de plebiscito realizado entre a totalidade dos contribuintes 
do IPSEMG. 

Art. 54 - O FUNPEMG é integrado de bens, direitos e ativos, para 
operar, administrar e pagar benefícios previdenciários, nos termos dos 
arts. 3° e 40, observado o disposto no art. 38 e os critérios e limites 
estabelecidos nesta lei complementar. 

Art. 55 - O FUNPEMG: 
I - aplicará seus recursos, conforme estabelecido pelo Conselho 

Monetário Nacional; 
11 - avaliará os bens, direitos e ativos de qualquer natureza 

integrados ao Fundo, em conformidade com a Lei Federal no 4.320, de 
17 de março de 1964, e as alterações subseqüentes; 

111- administrará e pagará os benefícios de sua competência; 
IV - dará ao segurado, individual ou coletivamente, pleno acesso às 

informações relativas à gestão do regime. 
§ 1°- As contas bancárias do FUNPEMG não integrarão o Sistema 

de Unidade de Tesouraria estabelecido pela Lei n° 6.194, de 26 de 
novembro de 1993; 

§ 2°- É vedado ao FUNPEMG: 
I - o uso dos recursos do Fundo para a prestação de fiança, aval, 
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aceite ou qualquer forma de coobrigação, bem como para 
empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, a entidade da administração indireta 
e a segurado do Regime de que trata esta lei complementar; 

11 - a aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de 
títulos do Governo Federal. 

§ 3° - Além de sua prestação de contas geral, componente das 
contas anuais do Poder Executivo, o FUNPEMG encaminhará, 
anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado, sessenta dias após o 
encerramento do exercício, relatório de avaliação atuarial do Fundo. 

§ 4°- O Tribunal de Contas do Estado emitirá parecer em separado 
sobre o balanço e os relatórios atuariais, encaminhando-os, com suas 
conclusões, à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 56 - O FUNPEMG é constituído pelas seguintes fontes de 
receita: 

I -contribuições dos segurados, nos termos desta lei complementar; 
11 -contribuições do Estado, por seus Poderes Legislativo, Executivo 

e Judiciário, incluindo suas autarquias e fundações públicas, pelo 
Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, em conformidade com a 
tabela progressiva constante no Anexo desta lei complementar, nos 
termos do art. 37; 

111 - bens e recursos eventuais que lhe forem destinados e 
incorporados; 

IV - créditos devidos à conta da compensação financeira prevista no 
§ go do art. 201 da Constituição da República; 

V -aluguéis e outros rendimentos derivados de seus bens; 
VI - produto das aplicações e dos investimentos realizados com 

seus recursos; 
Vil - produto da alienação de bens integrantes do Fundo. 
Art. 57 - Cabe à fonte responsável pelo pagamento da remuneração 

e dos proventos dos segurados de que trata o art. 3° o recolhimento 
das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 e o respectivo 
repasse ao FUNPEMG, nos termos do art. 37. 

§ 1 o - O repasse a que se refere o "caput" deste artigo será 
efetivado até o último dia do pagamento da folha dos servidores 
públicos do Estado. 
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§ 2° - O Estado destinará ao IPSEMG, a título de taxa de 

administração do FUNPEMG, 2% (dois por cento) do valor das 
contribuições devidas ao Fundo até o décimo ano da publicação desta 
lei complementar. 

§ 3° - A partir do décimo primeiro ano, o IPSEMG fará jus à taxa de 
administração de 2% (dois por cento) do valor das contribuições que 
são devidas ao FUNPEMG, deduzidas do próprio Fundo. 

Art. 58 - O encarregado de ordenar ou de supervisionar o 
recolhimento das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 que 
deixar de recolhê-las ao FUNPEMG no prazo legal será pessoalmente 
responsável pelo pagamento dessas contribuições, sem prejuízo da 
sua responsabilidade administrativa, civil e penal correspondente ao 
ilícito praticado. 

Art. 59 - No caso de inexistência de recursos do FUNPEMG, o 
IPSEMG responderá solidariamente, e o Tesouro do Estado, 
subsidiariamente, pelo pagamento dos benefícios a cargo do Fundo. 

Art. 60- Integram a estrutura administrativa superior do FUNPEMG: 
I -o Conselho de Administração; 
li -o Conselho Fiscal. 
§ 1° - Os membros efetivos e suplentes dos Conselhos de 

Administração e Fiscal são nomeados pelo Governador do Estado, por 
indicação dos órgãos e das entidades cujos representantes os 
integram, observado o disposto no§ 4° do art. 62 e no§ 4° do art. 63. 

§ 2° - As decisões dos Conselhos serão tomadas por maioria 
simples, presentes dois terços de seus membros. 

§ 3° - Os gestores e ordenadores de despesas, bem como os 
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do 
FUNPEMG respondem solidariamente por ações ou omissões que 
causarem dano ou prejuízo ao Fundo. 

§ 4° - A participação nos Conselhos será remunerada, obedecendo 
à legislação existente e a dispositivo do regulamento a ser adotado. 

Art. 61 -O Conselho de Administração é o órgão de gerenciamento, 
normatização e deliberação superior do FUNPEMG. 

§ 1 o - O Conselho de Administração é integrado por doze 
conselheiros efetivos e doze suplentes, escolhidos dentre pessoas 
com nível superior de escolaridade, de reputação ilibada e com 
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comprovada capacidade e expenencia em previdência, 
administração, economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito. 

§ 2° - Compõem o Conselho de Administração: 
I- o Presidente do IPSEMG, que o presidirá; 
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11 - um representante da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração; 

111 -um representante da Assembléia Legislativa; 
IV - um representante do Poder Judiciário; 
V- um representante do Ministério Público; 
VI - um representante do Tribunal de Contas; 
VIl -um representante do servidor ativo do Poder Executivo; 
VIII - um representante do servidor inativo do Poder Executivo; 
IX - um representante do servidor da Assembléia Legislativa; 
X - um representante do servidor do Poder Judiciário; 
XI - um representante do servidor do Ministério Público; 
XII - um representante do servidor do Tribunal de Contas. 
§ 3° - Os membros do Conselho de Administração são nomeados 

para mandato de quatro anos, permitida uma recondução. 
§ 4°- Os membros a que se referem os incisos VIl, VIII, XI e XII do 

§ 2° deste artigo são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir 
de lista tríplice elaborada pelas entidades representativas dos 
servidores públicos estaduais. 

§ 5° - O Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente, em 
reuniões ordinárias e, extraordinariamente, quando convocado por seu 
Presidente ou a requerimento de um terço de seus membros. 

Art. 62 - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle 
interno do FUNPEMG, cabendo-lhe examinar as contas do Fundo e 
emitir parecer sobre a proposta orçamentária, a administração dos 
recursos financeiros e as contas dos administradores. 

§1 o- O Conselho Fiscal é integrado por doze conselheiros efetivos e 
doze suplentes, escolhidos dentre pessoas com nível superior de 
escolaridade, de reputação ilibada e com comprovada capacidade e 
experiência em previdência, administração, economia, finanças, 
contabilidade, atuária ou direito. 

§ 2°- Compõem o Conselho Fiscal: 
I - o Secretário de Estado da Fazenda, que o presidirá; 
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11 - um representante da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração; 

111 - um representante da Assembléia Legislativa; 
IV- um representante do Poder Judiciário; 
V- um representante do Ministério Público; 
VI - um representante do servidor ativo do Poder Executivo; 
VIl - um representante do servidor inativo do Poder Executivo; 
VIII- um representante do servidor da Assembléia Legislativa; 
IX - um representante do servidor do Poder Judiciário; 
X- um representante do servidor do Ministério Público; 
XI - um representante do Tribunal de Contas do Estado; 
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XII - um representante do servidor do Tribunal de Contas do Estado. 
§ 3°- Os membros do Conselho Fiscal são nomeados para mandato 

de dois anos, permitida uma recondução. 

§ 4°- Os membros a que se referem os incisos VI, VIl, X e XII do§ 
2° deste artigo são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de 
lista tríplice elaborada pelas entidades representativas dos servidores 
públicos estaduais. 

§ 5° - O Conselho Fiscal reunir-se-á, trimestralmente, em reuniões 
ordinárias ou, extraordinariamente, mediante convocação do Conselho 
de Administração. 

§ 6° - O Presidente do Conselho Fiscal terá, além do próprio voto, o 
de qualidade. 

Art. 63 - É vedada a participação, como membro efetivo ou como 
suplente, em mais de um dos conselhos a que se refere esta lei 
complementar, antes de transcorridos dois anos do término do 
mandato anterior. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo 
os membros natos. 

CAPÍTULO 111 
Dos Cálculos Atuariais 

Art. 64 - O plano de benefícios dos servidores públicos será 
avaliado atuarialmente por profissionais habilitados. 

Parágrafo único - Na avaliação de que trata este artigo, serão 
observadas as condições fixadas na legislação em· vigor, no que se 
refere a: 
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I - métodos atuariais de custeio; 
li - regimes financeiros; 
111- tábuas biométricas; 
IV -taxas de juros; 
V -outras bases e parâmetros técnico-atuariais. 

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Finais e Transitórias 
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Art. 65 - O Regime Próprio de Previdência do Estado observará, no 
que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de 
Previdência Social. 

Art. 66 - É vedada a utilização de recursos do Regime Próprio de 
Previdência Social para fins de assistência médica e financeira de 
qualquer espécie. 

Parágrafo único - Os recursos provenientes de contribuições para o 
Regime Próprio de Previdência Social serão contabilizados 
separadamente dos recursos garantidores de benefícios de natureza 
diversa, vedada a transferência de recursos entre as respectivas 
contas. 

Art. 67 - Ao segurado ou dependente que estiver em gozo de 
benefício de caráter continuado, será devida a gratificação natalina, a 
ser paga até o mês de dezembro de cada ano, de valor igual a tantos 
doze avos quantos forem os meses de vigência do benefício no ano, 
calculado sobre o valor do benefício de dezembro. 

Art. 68 - Ao servidor que ingressar no serviço público estadual após 
a publicação desta lei complementar não se aplica o disposto nos arts. 
204 e 286 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952. 

Art. 69 - Caso o servidor se aposente no Regime Próprio de 
Previdência Social de que trata esta lei complementar e tenha 
computado tempo de contribuição para outro regime de previdência, 
haverá compensação financeira entre esses, segundo os critérios 
definidos em lei. 

Art. 70- À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança 
de até um ano de idade, serão concedidos noventa dias de licença 
remunerada. 

Parágrafo único - No caso de adoção ou guarda judicial de criança 
com mais de um ano de idade, o prazo de que trata esta lei será de 
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trinta dias. 

Art. 71 - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes do exercício 
de cargos acumuláveis na forma do inciso XVI do art. 37 da 
Constituição da República, é vedada a percepção de mais de uma 
aposentadoria à conta do Regime Próprio de Previdência Social de 
que trata esta lei complementar. 

Art. 72 - A alíquota de contribuição do segurado inativo que retornar 
ao serviço público estadual provido em cargo em comissão ou em 
cargo acumulável será a definida no inciso I do art. 28. 

§ 1 o - O servidor a que se refere este artigo, à exceção do que 
ocupar cargos acumuláveis, não fará jus a nova aposentadoria por 
conta do Regime Próprio de Previdência Social. 

§ 2° - O servidor que tenha sido aposentado pelo sistema de 
proporcionalidade até a data desta lei, ao adquirir novo tempo de 
serviço e contribuição, pode, com o mesmo, completar o tempo 
faltante relativo à proporcionalidade da aposentadoria, para fazer jus 
aos proventos integrais. 

Art. 73 - É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de 
aposentadoria ao servidor público e de pensão a seus dependentes, 
desde que cumpridos, até a data da publicação da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, os 
requisitos para a obtenção desses benefícios, com base nos critérios 
da legislação então vigente. 

§ 1 o - O servidor de que trata este artigo que tenha cumprido as 
exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em 
atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária até cumprir 
as exigências para aposentadoria previstas no inciso I do art. 8° desta 
lei complementar. 

§ 2° - Os proventos da aposentadoria a ser concedida ao servidor 
público a que se refere o "caput" deste artigo, integral ou proporcional 
ao tempo de serviço já exercido até a data de publicação da Emenda 
à Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, bem 
como as pensões de seus dependentes serão calculados de acordo 
com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as 
prescrições estabelecidas para a concessão desses benefícios na 
referida emenda ou nas condições da legislação vigente. 

§ 3° - Ficam mantidos todos os direitos e garantias assegurados, 
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nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação da 
Emenda à Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 
1998, aos servidores inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-
combatentes, assim como àqueles que tenham cumprido, até aquela 
data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto 
no inciso XI do art. 37 da Constituição da República. 

Art. 74 - Observado o disposto no art. 76 desta lei complementar, é 
assegurado o direito à aposentadoria voluntária àquele que tenha 
ingressado regularmente em cargo efetivo na administração pública, 
direta, autárquica ou fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, até a data de 
publicação da Emenda à Constituição da República no 20, de 15 de 
dezembro de 1998, desde que, cumulativamente, o servidor: 

I - tenha completado cinqüenta e três anos de idade, se homem, e 
quarenta e oito anos de idade, se mulher; 

11 - possua cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará 
a aposentadoria; 

111 -conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; 
b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por 

cento) do tempo que, na data da publicação da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, faltava 
para atingir o limite de tempo estabelecido na alínea "a". 

Art. 75 - Observado o disposto nos incisos I e 11 do art. 74, o 
servidor pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, desde que conte tempo de contribuição igual, no mínimo, 
à soma de: 

I - 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher; 
11 - um período adicional de contribuição equivalente a 40% 

(quarenta por cento) do tempo que, na data da publicação da Emenda 
à Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, 
faltava para atingir o limite de tempo estabelecido no inciso I. 

§ 1 o - Os proventos da aposentadoria proporcional serão 
equivalentes a 70% (setenta por cento) do valor máximo que o 
servidor poderia vir a obter de acordo com o "caput" deste artigo, 
acrescido de 5% (cinco por cento) por ano de contribuição que supere 
a soma a que se refere o inciso 11 deste artigo, até o limite de 100% 
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(cem por cento). 

§ 2° - Aplica-se ao magistrado, ao membro do Ministério Público e 
ao conselheiro do Tribunal de Contas o disposto neste artigo, no que 
couber. . 

§ 3°- Na aplicação do disposto no § 2°, o magistrado, o membro do 
Ministério Público ou o conselheiro do Tribunal de Contas, se homem, 
terá o tempo de serviço exercido até a publicação da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 199a, contado 
com o acréscimo de 17% (dezessete por cento). 

§ 4° - O professor que, até a data da publicação da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 199a, tenha 
ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte 
por aposentar-se na forma do disposto no "caput" do art. ao daquela 
emenda terá o tempo de serviço exercido até a data da publicação da 
emenda contado com o acréscimo de 17% (dezessete por cento), se 
homem, e de 20% (vinte por cento), se mulher, desde que se 
aposente, exclusivamente, com o tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério. 

§ 5° - O servidor que, após cumprir as ex1gencias para 
aposentadoria estabelecidas no art. 74, permanecer em atividade fará 
jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as 
exigências para a aposentadoria voluntária e integral, contidas na 
alínea "a" do inciso I do art. ao desta lei complementar. 

Art. 76 - Observado o disposto no § 1 O do art. 40 da Constituição da 
República, o tempo de serviço considerado para efeito de 
aposentadoria nos termos da legislação vigente e cumprido até a data 
da publicação desta lei complementar será contado como tempo de 
contribuição. 

Art. 77 - Ficam mantidos todos os direitos e garantias assegurados, 
na legislação vigente na data de publicação desta lei complementar, 
ao servidor público titular de cargo efetivo, ao inativo e ao pensionista 
cuja vinculação ao serviço público estadual se tenha dado até 31 de 
dezembro de 2001, observado o disposto na Emenda à Constituição 
da República n° 20, de 15 de dezembro de 199a, aplicando-se-lhe em 
qualquer caso o disposto nos arts. 9°, 14, 31 e 47 desta lei 
complementar. 

§ 1°- Ficam mantidas as alíquotas de contribuição do segurado a 
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que se refere este artigo, da seguinte forma: 

1-8,3% (oito vírgula três por cento) para o custeio da previdência; 
11 - 3,2 % (três vírgula dois por cento) da remuneração de 

contribuição ou dos proventos, até o limite de vinte vezes o valor do 
vencimento mínimo estadual, para o custeio da assistência à saúde. 

§ 2° - O disposto no § 2° do art. 85 desta lei complementar não se 
aplica ao servidor, ao inativo e ao pensionista de que trata o "caput" 
deste artigo. 

Art. 78 -Até que se complete o prazo de noventa dias da publicação 
desta lei complementar, aplicam-se aos segurados relacionados no 
art. 3° cujo provimento tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001 
as alíquotas estabelecidas nos incisos I e 11 do§ 1 o do art. 77. 

Parágrafo único - No período de que trata o "caput" deste artigo, as 
contribuições nele previstas serão integralmente vertidas à CONFIP. 

Art. 79 - O Estado, por meio de seus Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, suas autarquias e fundações, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, poderá assegurar aposentadoria a seus 
servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus 
dependentes, bem como os demais benefícios previdenciários, 
observadas as regras do RGPS, conforme o disposto no§ 13 do art. 
40 da Constituição da República e, no que couber, as normas 
previstas nesta lei complementar. 

§ 1 o - Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de 
cargo efetivo: 

I - o detentor exclusivamente de cargo de provimento em comissão, 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

11 - o servidor a que se refere o art. 4° da Lei n° 1 0.254, de 20 de 
julho de 1990, não alcançado pelo disposto na Emenda à Constituição 
do Estado no 49, de 13 de junho de 2001; 

111 - o servidor designado para o exercício da função pública, nos 
termos do art. 1 O da Lei no 10.254, de 20 de julho de 1990; 

IV - o agente político. 
§ 2° - O servidor a que se refere o "caput" deste artigo, na hipótese 

de lhe ser assegurada aposentadoria e pensão, contribuirá para o 
custeio de sua previdência com uma alíquota de 11% (onze por 
cento), incidente sobre sua remuneração de contribuição, respeitado o 
limite fixado pelo RGPS e observado, no que couber, o disposto no 
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art. 26. 

§ 3° - A alíquota de contribuição do Estado para aposentadoria e 
demais benefícios previdenciários, observadas as regras do RGPS, do 
servidor de que trata o "caput" será de 22% (vinte e dois por cento) 
incidentes sobre a remuneração de contribuição. 

Art. 80 - Sessenta por cento da dívida do Tesouro do Estado para 
com o IPSEMG, decorrente do atraso no recolhimento das 
contribuições previdenciárias e das consignações facultativas, serão 
compensados mensalmente, no valor equivalente à diferença entre a 
receita das contribuições estabelecidas até a data de publicação desta 
lei complementar, destinadas ao custeio dos benefícios a que se 
refere o inciso 11 do art. 6°, cobradas dos segurados que ingressaram 
no Estado até 31 de dezembro de 2001, e o pagamento dos 
benefícios previstos nesse inciso, para esses mesmos segurados. 

Parágrafo único- Os 40% (quarenta por cento) restantes da dívida a 
que se refere o "caput" deste artigo serão pagos em até trezentas e 
sessenta vezes, na forma do regulamento. 

Art. 81 -Com vistas à compensação da dívida do Estado para com 
o IPSEMG, nos termos do art. 80, o Tesouro do Estado, por 
intermédio da CONFIP, assumirá a responsabilidade pelo custo dos 
benefícios de pensão por morte e auxílio-reclusão, até a sua extinção, 
concedidos aos dependentes dos segurados de que trata o art. 3° cujo 
provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001. 

§ 1°- O Tesouro do Estado, por intermédio da CONFIP, repassará 
mensalmente ao IPSEMG o custo dos benefícios de que trata o 
"caput", observado o disposto nesta lei complementar. 

§ 2° - O Tesouro do Estado repassará ao IPSEMG 2% (dois por 
cento) da folha de pagamento dos segurados ativos cujo provimento 
tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, a título de taxa de 
administração referente ao pagamento dos benefícios de que trata o 
"caput", a ser efetuado pela autarquia. 

Art. 82 - Com vistas à compensação da dívida do Estado para com 
o IPSEMG, nos termos do art. 80, o Tesouro do Estado, por 
intermédio da CONFIP, assumirá a responsabilidade pelo custo dos 
benefícios de pensão por morte e auxílio-reclusão, até a sua extinção, 
concedidos aos dependentes dos servidores públicos estaduais não 
titulares de cargo efetivo referidos no art. 79. 
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§ 1° - O Tesouro do Estado, por intermédio da CONFIP, 

repassará, mensalmente, ao IPSEMG o custo dos benefícios de que 
trata o "caput". 

§ 2° - O Tesouro do Estado repassará ao IPSEMG 2% (dois por 
cento) da folha de pagamento dos servidores ativos não titulares de 
cargo efetivo referidos no art. 79, a título de taxa de administração 
referente ao pagamento dos benefícios de que trata o "caput", a ser 
efetuado pela autarquia. 

Art. 83 - Compete ao Estado, por intermédio da CONFIP, o 
pagamento dos demais benefícios previdenciários previstos na 
legislação própria do RGPS aos servidores não titulares de cargo 
efetivo referidos no art. 79. 

Art. 84- É de responsabilidade do Tesouro do Estado o pagamento 
dos precatórios judiciais relativos a benefícios concedidos até a data 
de vigência da Lei no 13.455, de 12 de janeiro de 2000, para os quais 
não existia contribuição de custeio devida ao IPSEMG. 

Art. 85 - O IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar, 
odontológica, social, farmacêutica e complementar aos segurados 
referidos no art. 3° e servidores não titulares de cargo efetivo definidos 
no art. 79, extensiva aos seus dependentes. 

§ 1 o - O benefício a que se refere o "caput" deste artigo será 
custeado por meio do pagamento de contribuição, cuja alíquota será 
de 3,2% (três vírgula dois por cento), descontada da remuneração de 
contribuição ou dos proventos, até o limite de vinte vezes o valor do 
vencimento mínimo estadual. 

§ 2° - A contribuição referida no § 1 o será de 1 ,6% (um vírgula seis 
por cento) da remuneração de contribuição ou dos proventos, no valor 
que exceder o limite de vinte vezes o valor do vencimento mínimo 
estadual. 

§ 3° - O Tesouro do Estado contribuirá com valor correspondente a 
50% (cinqüenta por cento) daquele referido no§ 1 o deste artigo. 

§ 4°- A contribuição será descontada compulsoriamente e recolhida 
diretamente ao IPSEMG até o último dia previsto para o pagamento 
da folha dos servidores públicos do Estado. 

§ 5° - Os que perderem a condição de dependente do segurado, 
bem como os pais deste, poderão continuar com o direito à 
assistência referida no "caput", mediante o pagamento, por ex-
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dependente, da contribuição de 2,8% (dois vírgula oito por cento) 
da remuneração de contribuição do servidor ativo ou dos proventos do 
inativo ou da pensão que recebiam, observada a carência de seis 
meses para atendimento ambulatorial e odontológico e para exames 
de laboratório, e de doze meses para parto ou internação hospitalar. 

§ 6° - A assistência a que se refere o "caput" será prestada pelo 
IPSEMG exclusivamente aos contribuintes e seus dependentes, 
mediante a comprovação do desconto no contracheque do último mês 
recebido ou do pagamento da contribuição diretamente ao IPSEMG 
até o último dia útil do respectivo mês, nos termos do regulamento. 

§ 7° - O disposto neste artigo, à exceção do § 3°, aplica-se às 
pensões concedidas após a publicação desta lei complementar. 

§ 8°- Fica o IPSEMG autorizado a celebrar convênio de assistência 
à saúde com municípios e entidades públicas estaduais e municipais, 
observadas as condições e o pagamento da contribuição previstos 
neste artigo, nos termos do regulamento. 

Art. 86 - Fica vedada a celebração de convênio, consórcio ou outra 
forma de associação para a concessão de benefícios previdenciários 
entre o Estado, suas autarquias e fundações e os municípios. 

§ 1 o - Ficam mantidos, nos termos do regulamento, os benefícios já 
concedidos em decorrência de convênio, consórcio ou outra forma de 
associação. 

§ 2°- Ficam mantidos os convênios, consórcios ou outras formas de 
associação para a concessão de benefícios previdenciários entre o 
Estado, suas autarquias e fundações e os municípios, celebrados até 
a data da publicação desta lei complementar. 

Art. 87 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial 
no valor de R$ 297.500.000,00 (duzentos e noventa e sete milhões e 
quinhentos mil reais), destinado ao cumprimento do disposto nesta lei 
complementar. 

Art. 88 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, 
no prazo de sessenta dias a contar da vigência desta lei 
complementar, projeto de lei dispondo sobre a seguinte estrutura 
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básica do IPSEMG, na qual seja assegurada paridade no número 
de representantes dos servidores nos conselhos previstos nessa lei: 

I -Conselho Deliberativo; 

11 - Diretoria Executiva; 

111 - Conselho de Beneficiários; 

IV...:: Conselho Fiscal. 

Art. 89 - A política de saúde ocupacional do servidor público civil do 
Estado será definida em lei no prazo de cento e oitenta dias contados 
da publicação desta lei complementar 

Art. 90- O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no 
prazo de sessenta dias contados de sua publicação. 

Art. 91 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 92 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as 
relativas à renegociação da dívida do Estado com o IPSEMG previstas 
na Lei n° 12.992, de 30 de julho de 1998, e as alterações decorrentes 
da Lei n° 13.342, de 28 de outubro de 1999. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2002. 
Elaine Matozinhos, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Ambrósio 

Pinto. 
ANEXO 

(a que se refere o art. 37 da Lei Complementar no , de de de 2001) 
* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.3.02. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 20/3/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Gil Pereira, notificando o falecimento do Sr. Marcelino 
Paz do Nascimento, ocorrido em 18/3/2002, em Montes Claros. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Cleusa 
Maria Lacerda, ocorrido em 18/3/2002, em Lagoa da Prata. (-Ciente. 
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Oficie-se.) 

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento do Sr. 
Geraldo Leonardo Costa, ocorrido em 8/3/2002, em ltamarandiba. (-
Ciente. Oficie-se.) 

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de apoio às equipes médico-hospitalares do Hospital João XXIII e do 

Pronto Socorro de Venda Nova pelo atendimento prestado às vítimas 
da tragédia ocorrida na casa de "shows" Canecão Mineiro 
(Requerimento no 2.979/2001, da Comissão de Direitos Humanos); 

de congratulações com o Município de Buritizeiro pelo transcurso do 
39° aniversário de sua emancipação (Requerimento no 3.137/2002, do 
Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Espinosa pelo transcurso do 
78° aniversário de sua emancipação (Requerimento no 3.138/2002, do 
Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Venceslau Brás pelo 
transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento no 
3.139/2002, do Deputado Ambrósio Pinto); 

de congratulações com o Município de São Geraldo pelo transcurso 
do aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 3.140/2002, do 
Deputado Ambrósio Pinto); 

de congratulações com a jornalista Tacyana Arce pelo lançamento 
do livro "Bolsa-Escola - Educação e Esperança no Vale do 
Jequitinhonha" (Requerimento no 3.147/2002, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Município de Piranguinho pelo transcurso 
do aniversário de sua emancipação (Requerimento no 3.141/2002, do 
Deputado Ambrósio Pinto); 

de congratulações com o Município de Piranguçu pelo transcurso do 
aniversário de sua emancipação (Requerimento no 3.142/2002, do 
Deputado Ambrósio Pinto); 

de congratulações com o Município de Delfim Moreira pelo 
transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento no 
3.143/2002, do Deputado Ambrósio Pinto); 
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de congratulações com o Município de Maria da Fé pelo 

transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento no 
3.144/2002, do Deputado Ambrósio Pinto); 

de congratulações com o Município de Ouro Fino pelo transcurso do 
253° aniversário de sua emancipação (Requerimento no 3.146/2002, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Município de São Sebastião da Bela Vista 
pelo transcurso do 39° aniversano de sua emancipação 
(Requerimento no 3.152/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a comunidade do Município de Turvolândia 
pelo transcurso do 39° aniversário de emancipação desse município 
(Requerimento no 3.153/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a comunidade do Município de Consolação 
pelo transcurso do 39° aniversário de emancipação desse município 
(Requerimento no 3.154/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a comunidade do Município de lbitiúra de 
Minas pelo transcurso do 39° aniversário de emancipação desse 
município (Requerimento no 3.155/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com a comunidade do Município de Senador 
José Bento pelo transcurso do 39° aniversário de emancipação desse 
município (Requerimento no 3.156/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com a comunidade do Município de São Tomé 
das Letras pelo transcurso do 39° aniversário de emancipação desse 
município (Requerimento no 3.158/2002, do Deputado Aílton Vilela); 

de congratulações com a comunidade do Município de Olímpio 
Noronha pelo transcurso do 39° aniversário de emancipação desse 
município (Requerimento n° 3.159/2002, do Deputado Aílton Vilela); 

de congratulações com a Governadoria do Distrito LC-4 do Lions 
Clube pelos 50 anos do Lions no Brasil (Requerimento no 3.162/2002, 
do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Município de São Gonçalo do Pará pelos 
53 anos de sua emancipação (Requerimento n° 3.173/2002, do 
Deputado Marcelo Gonçalves); 

de congratulações com o Município de ltinga pelos 59 anos de sua 
emancipação (Requerimento no 3.174/2002, do Deputado Marcelo 
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Gonçalves); 

de congratulações com o Município de Monte Formoso pelos 7 anos 
de sua emancipação (Requerimento n° 3.175/2002, do Deputado 
Marcelo Gonçalves); 

de congratulações com o Município de Pimenta pelos 53 anos de 
sua emancipação (Requerimento n° 3.176/2002, do Deputado Marcelo 
Gonçalves); 

de congratulações com o Município de Nova Serrana pelos 48 anos 
de sua emancipação (Requerimento no 3.177/2002, do Deputado 
Marcelo Gonçalves); 

de congratulações com o Município de Ponto dos Volantes pelo 
transcurso dos sete anos de sua emancipação político-administrativa 
(Requerimento n° 3.178/2002, do Deputado Marcelo Gonçalves); 

de congratulações com o Município de São Sebastião do Oeste pelo 
transcurso do 39° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 3.179/2002, do Deputado Marcelo 
Gonçalves); 

de congratulações com o Município de Santo Antônio do Monte pelo 
transcurso do 143° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 3.180/2002, do Deputado Marcelo 
Gonçalves); 

de congratulações com o Município de Capim Branco pelo 
transcurso do 49° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 3.181/2002, do Deputado Marcelo 
Gonçalves); 

de congratulações com o Município de Matozinhos pelo transcurso 
do 59° aniversário de sua emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 3.182/2002, do Deputado Marcelo Gonçalves); 

de congratulações com o Município de Araçaí pelo transcurso do 39° 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 
3.183/2002, do Deputado Marcelo Gonçalves); 

de congratulações com o Município de Perdigão pelo transcurso do 
49° aniversano de sua emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 3.184/2002, do Deputado Marcelo Gonçalves). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE MARÇO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 336a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21/3/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Luiz Tadeu Leite 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem no 287/2002 
(encaminha o Projeto de Lei no 2.043/2002), do Governador do Estado 
- Ofícios e cartão - 2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 2.044 a 2.050/2002 - Requerimento 
no 3.223/2002 - Requerimentos da Comissão Especial dos Servidores 
Designados e do Deputado Miguel Martini - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Transporte, de Turismo, de Meio 
Ambiente e de Educação, da Deputada Maria Olívia(2) e do Deputado 
Marco Régis - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Luiz 
Tadeu Leite, Sargento Rodrigues, José Braga e Miguel Martini - 2a 
Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Designação 
de Comissões: CPI dos Cartórios - Questões de ordem - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Miguel Martini; deferimento - Discussão e Votação de 
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei Complementar 
no 48/2001; discurso do Deputado Durval Ângelo; encerramento da 
discussão; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento da 
Comissão Especial dos Servidores Designados; aprovação - 2a Fase: 
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Adelmo Carneiro 

Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio 
Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Elaine Matozinhos - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz 
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Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Paulo Pettersen 
- Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite) - 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 Gil Pereira, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

- O Deputado Sargento Rodrigues, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

"MENSAGEM N° 287/2002* 
Belo Horizonte, 19 de março de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
altera a redação de dispositivos da Lei no 12.836, de 21 de maio de 
1998. 

O projeto visa alterar para trezentos milhões de reais o limite 
previsto na Lei n° 12.836, de 21 de maio de 1998, para que o Estado 
possa contratar operação de crédito com o Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., destinado a financiar a execução de programa e obras que 
desenvolvam o turismo nas Regiões Norte e Nordeste do Estado. 

Os recursos da operação de crédito serão aplicados com o objetivo 
exclusivo de incentivar a atividade turística, com vistas à melhoria das 
condições sócio-econômicas da população residente nas áreas 
consideradas como de interesse turístico. 

Em anexo, encaminho exposição do Secretário de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral a respeito do assunto, realçando 
a finalidade da operação e sua importância para o desenvolvimento do 
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turismo no Estado. 

Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. 

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

Belo Horizonte, 6 de março de 2002. 
Senhor Secretário, 
Encaminho a V. Exa. minuta anexa de anteprojeto de lei que 

autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com o 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

A finalidade desta operação é a obtenção de financiamento para a 
implantação do PRODETUR-MG. 

A Assembléia Legislativa já tinha autorizado, mediante a Lei 12.836, 
de 21 de maio de 1998, a realização de operação de crédito até o 
limite de R$ 62.364.000,00 (sessenta e dois rnilhões trezentos e 
sessenta e quatro mil reais). A ampliação do lirnite para 300 milhões 
de reais é solicitada pela Secretaria de Estado do Turismo, tendo em 
vista as atuais dimensões do Programa. 

Solicito de V. Exa. o encaminhamento do assunto, submetendo o 
anteprojeto à aprovação da Assembléia Legislativa. 

Atenciosamente, 
Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral. 
PROJETO DE LEI N° 2.043/2002 

Altera a redação de dispositivos da Lei no 12.836, de 21 de maio de 
1998. 

Art. 1 o - Os artigos 1 o e 3° da Lei no 12.836, de 21 de maio de 1998, 
que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com o 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. para o fim que menciona, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de 
crédito com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. até o limite de 
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), que serão destinados 
à execução de programa e obras que desenvolvam o turismo nas 
Regiões Norte e Nordeste do Estado. 

Art. 3° - A coordenação, a execução e o gerenciamento das 
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atividades indicadas no artigo 2° desta lei serão realizados de 
acordo com o disposto no Decreto no 41.916, de 20 de setembro de 
2001.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Antõnio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG, 
prestando informações a respeito do Requerimento n° 2.844/2001, da 
Comissão de Transporte. 

Do Sr. Antõnio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG, 
informando, em atenção ao Requerimento no 2.980/2001, da 
Comissão de Fiscalização Financeira, sobre as obras executadas pela 
EGESA Engenharia S.A. no período de 1997 a 2002. (-Anexe-se ao 
Requerimento n° 2.980/2001.) 

Do Sr. Silvano Gomes da Silva, Secretário Municipal do Prefeito 
Municipal de Governador Valadares, agradecendo o convite para 
reunião da Comissão de Meio Ambiente referente às conseqüências 
das enchentes no Norte do Estado.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Alexandre Aurélio de Oliveira, Diretor do Tribunal de Justiça 
do Estado, encaminhando cópia do despacho exarado pelo Sr. 
Almeida Melo, Desembargador, a respeito da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 272.114-0.00. 

Do Sr. Elbert G. Barra de Faria, Delegado-Geral de Polícia, 
prestando informações relativas a pedido da Comissão Especial dos 
Projetos de Prevenção de Incêndio encaminhado por meio do Ofício 
no 162/2002/SGM. (-À Comissão Especial dos Projetos de Prevenção 
de Incêndio.) 

Da Sra. Glória Regina F. R. Panerai, Chefe de Gabinete Parlamentar 
do Deputado Federal Aécio Neves Cunha, prestando informações 
relativas ao Requerimento no 2.850/2001, da Comissão de Transporte. 

Do Sr. Francisco Teixeira da Costa, Chefe da SEGURIDRT-MG (2), 
prestando informações relativas a pedidos da CPI da Mineração Morro 
Velho encaminhados por meio dos Ofícios n°s 230 e 231/2002/SGM. 
(-À CPI da Mineração Morro Velho.) 
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Do Sr. João Peixoto dos Santos, solicitando o apoio dos 

parlamentares para r~solver questão junto à Prefeitura Municipal de 
Coração de Jesus.(- A Comissão do Trabalho.) 

CARTÃO 
Do Sr. Roberto Argenta, Deputado Federal, em alenção ao 

Requerimento no 3.016/2001, do Deputado Sebastião Costa, 
informando que está atento às considerações contidas nesse 
requerimento. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -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" 2.044/2002 
Declara de utilidade pública a Creche Nossa Senhora da Saúde -

Pequeno Mundo, com sede no Município de São Lourenço. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Nossa Senhora 

da Saúde - Pequeno Mundo, com sede no Município de São 
Lourenço. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2002. 
Edson Rezende 
Justificação: A Creche Nossa Senhora da Saúde - Pequeno Mundo 

é uma entidade civil sem fins lucrativos, exerce um importante papel 
junto à comunidade de São Lourenço: auxilia mães, cuidando de seus 
filhos no período em que estão trabalhando. Com isso, elas ficam 
livres para exercer sua profissão com qualidade e eficiência. Além 
disso, a instituição é uma importante referência na formação das 
crianças de São Lourenço, pois oferece excelentes condições 
assistenciais. 

Além do exposto, a Creche Nossa Senhora da Saúde - Pequeno 
Mundo apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao 
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título declaratório proposto. 

- 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° 2.04512002 
Dá a denominação de Escola Estadual Antônio Rigueira da Fonseca 

à Escola Estadual do Bairro Savassi, situada no Município de Ribeirão 
das Neves. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Escola Estadual Antônio Rigueira da 

Fonseca a Escola Estadual do Bairro Savassi, situada no Município de 
Ribeirão das Neves. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se a as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de março de 2002. 
lrani Barbosa 
Justificação: O projeto de lei em tela, objeto de solicitação dos 

Vereadores de Ribeirão das Neves, visa prestar uma justa 
homenagem ao ex-Prefeito do município, o saudoso Sr. Antônio 
Rigueira da Fonseca, falecido em junho de 2001. 

Contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste 
projeto de lei, para que seja homenageado o trabalho dessa pessoa 
que inúmeros benefícios prestou à população de Ribeirão das Neves 
durante toda a vida. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.04612002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 

Parque Residencial Dona Francisca, com sede no Município de 
Juatuba. 

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

Comunitária do Bairro Parque Residencial Dona Francisca 
ACOPREDOFRAN - com sede no Município de Juatuba. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: Trata-se de entidade civil, com personalidade jurídica, 
sem fins lucrativos, que não remunera os membros de sua diretoria, 
nem distribui lucros, vantagens ou bonificação a seus dirigentes, 
associados ou mantenedores, conforme o atestado apresentado. 

Fundada em 27/6/99, encontra-se em pleno e regular funcionamento 
há mais de dois anos, prestando relevantes serviços filantrópicos e 
sociais e zelando pela melhoria da qualidade de vida dos moradores 
daquela comunidade. 

Por atender, com base na documentação apresentada, aos 
requisitos exigidos pela Lei Estadual no 12.972, de 27/7/98, a referida 
entidade,.por certo, contará com o apoio dos nobres pares desta Casa 
para que lhe seja concedido o 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° 2.047/2002 
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente André Castro -

SOBAC -, com sede no Município de Nanuque. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente 

André Castro- SOBAC -, com sede no Município de Nanuque. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de março de 2002. 
Maria José Haueisen 
Justificação: Constituída em 3/7/89 sob a forma de associação civil, 

a Sociedade Beneficente André Castro - SOBAC - presta-se a uma 
série de atividades voltadas para o bem-estar dos segmentos menos 
favorecidos. Entre elas, destacam-se: doação de alimentos e 
agasalhos, criação e implantação de cozinhas industriais, formação de 
hortas comunitárias, pagamento de consultas e exames médicos, 
doação de remédios, aparelhos ortopédicos e cadeiras de rodas, 
doação de material para construção habitacional, incentivo à 
educação e ao esporte, mediante doação de material e promoção de 
eventos nestas áreas, proteção ao meio ambiente, fomento à 
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agricultura e à eletrificação e firmação de convênios com órgãos e 
entidades públicas. 

Vale esclarecer que a SOBAC atende aos requisitos para que uma 
entidade seja declarada de utilidade pública, enunciados no art. 1 o da 
Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo relatado, estamos certa de que os nobres pares desta Casa 
acolherão favoravelmente esta proposta 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° 2.048/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carangola o 

imóvel que especifíca. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Carangola imóvel constituído de terreno com área de 9.498m2 (nove 
mil quatrocentos e noventa e oito metros quadrados) situado nesse 
município e registrado a fls. 36 do livro 03-AH, matrícula no 21 .308, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carangola. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à 
manutenção da Escola Municipal de Lacerdina e à criação de área de 
lazer para a comunidade. 

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 Reuniões, 21 de março de 2002. 
Cristiano Canêdo 
Justificação: O projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de 

terreno com área de 9.498m2
, de propriedade do Estado, ao Município 

de Carangola. 
No imóvel funciona uma escola que recentemente foi 

municipalizada. Por tratar-se de terreno muito grande, existe uma área 
que se encontra ociosa, na qual pretende o Chefe do Executivo 
Municipal construir uma área de lazer. Para que a administração 
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possa fazer isso e, ao mesmo tempo, possa promover as reformas 
e ampliações necessárias no prédio escolar, é mister efetivar a 
doação em causa. 

Feitas essas considerações, esperamos contar com o indispensável 
apoio dos nobres pares nesta Casa para que a proposição em tela 
seja aprovada e transformada em lei, de forma a permitir a 
concretização do importante objetivo consignado em seu texto. 

- 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 2.049/2002 
Altera o art. 1 o da Lei no 10.889, de 8 de outubro de 1992, que 

regulamenta o art. 214, § 1°, inciso I, da Constituição Estadual e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 1° da Lei no 10.889, de 8 de outubro de 1992, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica incluída na grade curricular do ensino médio e 

fundamental a disciplina denominada Educação Ambiental. 
Parágrafo único - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de 

Estado da Educação, promoverá, no prazo de 5(cinco) dias úteis, 
contados da publicação desta lei, os meios necessários à 
especialização de professores em Educação Ambiental, em número 
suficiente, de forma que cada escola do Estado tenha um coordenador 
de programas de ensino e de atividades da disciplina de que trata o 
'caput' deste artigo.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 
(noventa) dias contados de sua publicação. 

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de março de 2002. 
Miguel Martini 
Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 225, VI, atribuiu ao 

poder público a tarefa de promover a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino. 

A Constituição Estadual, em seu art. 21, § 1°, I, manteve o mesmo 
direcionamento legal. Tal dispositivo foi regulamentado pela Lei no 
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10.889, de 2002, que ora alteramos. Esta lei teve o objetivo maior 
de regulamentar o dispositivo constitucional mineiro e o fez. No 
entanto, a lei dispõe sobre os meios necessários à especialização de 
professores em Educação Ambiental, cuidando de normatizar a 
formação acadêmica, por meio da elaboração de um currículo mínimo 
necessário à capacitação. Também tratou a lei de determinar a 
criação de programas de ensino e atividades de educação ambiental. 

Contudo, é nosso interesse que a lei estadual determine a inclusão 
na grade curricular da disciplina Educação Ambiental de forma clara e 
precisa, facilitando o entendimento e a aplicação da lei em vigência. 

Quiseram os constituintes federal e estadual preservar e defender o 
meio ambiente. Uma das maneiras de se alcançar tal objetivo é 
educar. Assim também queremos. 

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos nobres pares à 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.050/2002 
Acrescenta dispositivo na 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 no transporte coletivo 
intermunicipal e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Acrescentem-se à Lei no 10.419, de 16 de janeiro de 1991, 

os seguintes dispositivos: 
"Art ....... - Ficam os terminais rodoviários e os pontos de parada de 

ônibus do transporte intermunicipal de passageiros obrigados a afixar 
cartazes contendo esta lei. 

Parágrafo único - O cartaz aludido no "caput" deste artigo deverá ser 
afixado em lugar de fácil visualização, próximo aos guichês de venda 
de passagens e terá as dimensões de, no mínimo, 30 (trinta) 
centímetros de altura por 40 (quarenta) centímetros de largura, 
devendo ser impressos em tipos visíveis. 

Art. 2° - Os terminais rodoviários e os pontos de parada de ônibus do 
transporte intermunicipal que descumprirem esta lei estão sujeitos às 
seguintes penalidades: 
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I - advertência, na primeira ocorrência; 
11 -multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência; 
111- multa equivalente ao dobro do valor anterior 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 março de 2002. 
Cabo Morais 
Justificação: Em janeiro deste ano, a Rede Globo de Televisão 

veiculou uma matéria mostrando que, na rodoviária de Belo Horizonte, 
as pessoas com 65 anos ou mais compravam passagens de ônibus, 
sem saber que poderiam ser beneficiadas com a Lei no 10.419, de 
1991, a qual lhes garante o transporte gratuito. Além disso, os 
vendedores das empresas de ônibus declararam que só informavam a 
respeito do assunto aos idosos quando eles lhes perguntavam. 

O fato revela que a referida lei, aprovada nesta Casa há mais de dez 
anos e regulamentada pelo Executivo, não está sendo colocada em 
prática. A falta de informação tem resultado no desrespeito ao 
cidadão, especificamente ao idoso, que merece maiores cuidados por 
parte da sociedade. 

Assim, o projeto tem como objetivo fazer valer a Lei n° 10.419, de 
1991, obrigando as estações rodoviárias e os pontos de paradas de 
ônibus intermunicipais a terem afixada a informação em locais de fácil 
visualização. É reforçando a norma que estaremos contribuindo para a 
garantia dos direitos da população mineira. 

- 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. 

REQUERIMENTO 
N° 3.223/2002, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado 

voto de congratulações com a Sociedade Operária Beneficente São 
José, na pessoa de seu Presidente, Sr. Luiz Gonzaga Pinto, pela 
passagem de seu 100° aniversário de fundação. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão 
Especial dos Servidores Designados e do Deputado Miguel Martini. 

Comunicações 
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das 

Comissões de Transporte, de Turismo, de Meio Ambiente e de 
Educação, da Deputada Maria Olívia (2) e do Deputado Marco Régis. 

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

nesta manhã esta Casa viveu um dia histórico, em que, em 2° turno, 
foi aprovado o Projeto de Lei Complementar no 48, de autoria do 
Governador do Estado, que regulamenta o sistema previdenciário 
estadual. Histórico, sob todos os aspectos. De um lado, esta Casa, 
dando demonstração de altivez, de independência em relação à 
proposta original do Executivo, acabou produzindo correções e 
melhoras que muito engrandeceram e otimizaram aquele texto. 
Exemplo dos Deputados, que evitaram que se criassem exceções 
perigosas, para que o IPSEMG não fosse esvaziado. Votaram contra 
a emenda que poderia trazer prejuízos para a saúde, fazendo com 
que deixasse de ser solidária, no sentido de que não fosse de todos, 
privilegiando alguns segmentos. De parabéns, esta Casa. 

Mas o episódio que acho mais importante ressaltar é o da 
participação dos funcionários públicos estaduais, dos servidores do 
IPSEMG, irmanados com sua direção, episódio quase inédito. Muitas 
vezes esta Casa tem a participação popular nas galerias, mas não de 
maneira inteligente, compreensiva como a que vimos nos últimos dias. 
Vieram para esta Casa servidores dos diversos recantos de Minas 
Gerais e aqui acompanharam, quase que numa vigília cívica, a 
tramitação desse projeto. 

Nós temos a chamada democracia de representação indireta. Mas o 
que aqui se viu foi quase o cidadão, o funcionário público votando pelo 
dedo do Sr. Deputado, na sua intenção, na sua vontade. Esta Casa 
sempre foi aberta aos interesses da população mineira e se abriu 
ainda mais nos últimos dias, mostrando sua prontidão quando um 
projeto de interesse dos mineiros entra em tramitação. O IPSEMG 
está fortalecido, com a saúde solidária preservada, e será o grande 
instituto que garantirá a saúde e a aposentadoria dos funcionários 
públicos de Minas Gerais. Transmito os parabéns aos servidores do 
IPSEMG, o aplauso e apoio desta Casa ao Diretor-Geral João Diniz 
Júnior, ao Diretor Dr. Roberto Bittencourt, a toda a diretoria do 
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IPSEMG. Como disse ontem, em meu pronunciamento, vamos, 
desde já, criar a bancada do IPSEMG, sem medo, sem receio de 
parecer cabotino. O IPSEMG não é propriedade de uma só pessoa, 
de um só governo; o IPSEMG é patrimônio dos servidores mineiros, 
do povo de Minas Gerais, aqui muito bem representado quando ·da 
discussão dessa matéria. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a abordar a grave questão da 
segurança ou da falta dela no nosso Estado. Felizmente, em Minas, 
não temos índices tão graves de criminalidade como nos Estados do 
Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas os fatos negativos começam a se 
tornar freqüentes, aumentando a insegurança da família mineira. 
Trago editorial publicado hoje no jornal "Estado de Minas", intitulado 
"O Cúmulo da Insegurança": (- Lê:) 

"Enquanto o Estado brasileiro vai sendo progressivamente 
desmoralizado pela ação de quadrilhas cada vez mais organizadas, 
louve-se a agilidade das polícias mineiras, que terça-feira 
conseguiram impedir o assalto à agência de uma grande rede 
bancária no centro de Belo Horizonte. Contando com o apoio de 
denúncia anônima pela população civil, a Polícia Militar logrou 
interceptar, no ato, parte da quadrilha, favorecendo o desbaratamento 
dessa ação planejada. Há, porém, que atentar para o momento de-
licado de extrema insegurança no qual se encontram os Estados 
limítrofes a São Paulo - e Minas Gerais constitui um alvo preferencial -
, desde que as autoridades daquele Estado, recentemente, têm 
conseguido algumas vitórias isoladas na guerra contra os bandidos. 

O estágio de conflagração geral por ação de quadrilhas de todo tipo, 
que ultimamente não se limita aos grandes centros urbanos, exige um 
mínimo de iniciativa por parte dos responsáveis. Voltadas para a 
campanha eleitoral, as autoridades federais devem ao País um plano 
de segurança, que ciclicamente retiraram da gaveta nos últimos anos, 
ao sabor da repercussão de crimes espetaculares, junto à opinião 
pública. A gravidade da situação brasileira requer mais que 
diagnósticos e declaração de intenções, que alimentam a atual 
temporada de 'marketing' político. 

A grande verdade é que, ao lado da degradação das condições de 
sobrevivência, o País se ressente da dilapidação das agências que 
integram a segurança pública. Das polícias estaduais às federais, 
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incluindo-se aí a precariedade com que trabalha o corpo do 
Ministério Público, tudo se ressente da carência de recursos e de uma 
política que signifique, realmente, a reformulação profunda da herança 
autoritária do aparato repressivo. Ao final de quase oito anos de 
mandato, o Presidente Fernando Henrique continua devendo ao Brasil 
o rumo prometido no dedo mindinho de sua primeira campanha, em 
1994." 

Solicito que esse editorial conste nos anais da Casa porque, mais 
que um alerta, é a constatação de que o Governo Federal falhou em 
muitos aspectos, mas também na questão da segurança. Começamos 
com pequenos projetos tímidos na área federal, como disse o editorial, 
ao sabor dos últimos acontecimentos policiais. 

Por exemplo, é preciso que o Governador enfrente, de forma 
arrojada e decisiva, um projeto para desarmar a população brasileira. 
Não podemos mais conviver com a polícia desarmada, de um lado, e 
o cidadão ao sabor da sua vontade, sem experiência técnica, 
simplesmente comprando as suas armas de qualquer preço e calibre 
e Quardando-as em sua casa para se proteger do banditismo. 

E preciso que haja um basta na indústria armamentista brasileira, 
que tem um "lobby" muito forte no Congresso Nacional, que não deixa 
que se interrompa a produção e o comércio de armas. Todo cidadão 
acha que pode e deve ter arma em casa. Mas se todos fizermos isso, 
vamos ter a impossibilidade de enfrentarmos os níveis de 
insegurança. Refiro-me em particular à situação do Norte de Minas, 
em Montes Claros, onde, nos últimos 30 dias, foram assassinadas três 
pessoas homossexuais. Parece um trabalho dirigido para certa 
categoria, e não podemos ter outras palavras senão o protesto. Isso, 
para mim, é a escalada da violência. E o último episódio desses casos 
envolveu o bailarino lgor Xavier. Esse assunto está revoltando a 
população de Montes Claros porque os responsáveis estão soltos. A 
população montes-clarense está nas ruas, pedindo justiça, e até agora 
não foi atendida. Será que, se houvesse um desarmamento da 
população, haveria tantos crimes como estes que, infelizmente, têm 
enxovalhado famílias mineiras e brasileiras? É preciso que o Governo 
enfrente isso. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Governo estadual está fazendo 
um trabalho concreto. Para o Norte de Minas, acabam de ser 
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liberados recursos para se começar nos prox1mos dias a 
construção do Centro de Recuperação de Adolescentes em conflito 
com a lei, obra de R$3.000.000,00, sendo R$1.800.000,00 do 
Governo Federal e R$1.200.000,00, do Governo do Estado. Os jovens 
em conflito com a lei não têm para onde serem recambiados pela 
justiça. Retornam às ruas, num crescendo de violência, para voltarem 
às malhas da lei depois de cometerem crimes ainda mais graves. 
Precisamos deter esses menores em uma casa onde recebam 
assistência médica, psicológica, odontológica, pedagógica, etc. Esse 
Centro que será construído pelo Governador Itamar Franco, pela 
Secretaria da Justiça é uma obra muito importante. 

E, ao mesmo tempo em que é construído esse Centro, está sendo 
construída uma penitenciária de segurança máxima em Francisco Sá, 
também no Norte de Minas, obra de R$7.000.000,00, para 250 
internos. São fatos concretos e medidas essenciais para nossa região. 
Aliás, tenho destacado muito a obra moral do Governador Itamar 
Franco como sendo a maior do seu Governo, que é a de fazer Minas 
levantar a cabeça, levantar a voz e se fazer impor no cenário nacional. 
Minas não é um Estado como até há pouco tempo, quando o então 
Governador andava parecendo que tinha dobradiças na espinha, de 
tanto que se curvava para o Presidente da República. 

Agora, Minas Gerais é altiva e tem demonstrado essa altivez nos 
grandes centros do País e do mundo. Além da obra moral, que é 
muito grande, no Norte de Minas temos duas grandes obras, a 
Barragem de lrapé e o Jaíba 11, que marcarão, no aspecto de obras 
físicas, o Governo Itamar Franco, que, daqui a muitos anos, será 
lembrado como o Governo que resgatou essa região, com essas duas 
obras e, também, com o Centro de Recuperação de Adolescentes 
Infratores e a Penitenciária de Francisco Sá. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)- Quero cumprimentá-lo por 
seu pronunciamento, principalmente no que se refere à sua colocação 
em relação às ações do Governo para o combate à criminalidade e 
violência, sobretudo no atendimento à juventude. 

A obra que V. Exa. anuncia é fundamental e, efetivamente, colocará 
o dedo na ferida, pois atenderemos aquele jovem cuja personalidade 
está em formação e que não tem um ponto de apoio para desenvolver 
suas atividades, caindo, muitas vezes, nas malhas fáceis da 
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Essa obra em Montes Claros é muito importante. Todos nós, 
principalmente V. Exa., que já foi Secretário da Justiça, estarTIOS 
empenhados na construção e realização desse Centro de Educação 
do Menor. Ontem, fiz um pronunciamento a respeito desse assunto. 
Já conversei com V. Exa. na parte da manhã e gostaria de convidar 
todos os Deputados para discutir efetivamente essa obra e apresentá-
la à sociedade de Montes Claros, no dia 11 de abril, em uma reunião 
entre a Secretaria da Justiça, os Vereadores e a comunidade, dando 
uma resposta ao grande anseio da população montes-clarense. 

Aliás, Tadeu, essa iniciativa já foi ensaiada pelo povo de Montes 
Claros, mas, infelizmente, esbarrou na burocracia e na má-vontade, 
inclusive de Deputados Federais, que não vivem esse momento de 
ansiedade da população e impediram a construção, por parte da 
sociedade, de um centro de educação na cidade. 

Mas, no dia 11, graças a Deus, estaremos apresentando à 
comunidade a construção da Escola - e não Centro - de Educação dos 
Menores de todo o Norte de Minas, devolvendo a nossos jovens a 
cidadania perdida. Parabéns. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite*- Agradeço a V. Exa., lembrando que, 
quando Secretário, idealizamos esse centro de recuperação. Os 
projetos já estão prontos. Na semana passada, estivemos em Montes 
Claros, mas será muito bom receber a Secretária Ângela Pace, para 
nos dar mais informações sobre esse centro. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu 
Leite, quero pedir permissão para, primeiro, cumprimentar os 
funcionários do IPSEMG, que muito nos orgulham com sua presença 
nas galerias. 

Quero cumprimentá-lo por sua fala. O Projeto Jaíba é a esperança 
de Minas Gerais, do Brasil, pois, por meio dele, enviaremos alimentos 
para todo o País e todo o mundo. 

Quanto a lrapé, queremos agradecer o Governador Itamar Franco, 
porque essa barragem é a redenção do Jequitinhonha. Ali iremos 
incentivar o turismo e melhoraremos a produção de frutas e grãos. 

Quanto ao Centro de Recuperação de Menores, gostaria de dizer 
que fiz de tudo para levá-lo para nossa querida cidade de Janaúba, 
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mas aceitamos, de bom grado, sua construção em Montes Claros, 
uma cidade maior que a nossa, uma cidade-pólo. Estamos também 
lutando para construir um centro desses em Janaúba, pois os 
menores são o nosso maior problema na região. 

Cumprimento V. Exa. por sua fala, como grande líder do Norte de 
Minas, Prefeito de Montes Claros por duas vezes, Deputado Federal 
e, hoje, ótimo representante da região na Assembléia. Muito obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* -Agradeço ao nobre Deputado Dimas 
Rodrigues sua participação. É um grande defensor dos assuntos de 
Minas, especialmente do Norte. 

Continuaremos atentos. A segurança, hoje, tornou-se tema de 
primeira necessidade, assim como o arroz e o feijão em nossas casas. 

É preciso que os Governos Municipal, Estadual e Federal dêem 
respostas concretas, para que se reduza o nível de insegurança e 
para que o banditismo seja contido a qualquer custo, a fim de que 
possamos dormir tranqüilos em nossas casas, se Deus quiser. Muito 
obrigado. 

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

Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia e público das 
galerias, cumprimento os servidores do IPSEMG que, em sua rnaior 
expressão de cidadania, compareceram a esta Casa para 
acompanhar todo o processo de um projeto de tamanha envergadura. 
Hoje estão tendo o retorno final de todo esse esforço e essa labuta. 
Na Comissão de Administração Pública, tivemos a oportunidade de 
observar que, no IPSEMG, há 1.200.000 segurados, 
aproximadamente. Portanto, trata-se de um projeto que representa 
muito para Minas Gerais e muito mais para o servidor, que estará 
tendo o seu destino definido no aspecto da previdência, da pensão e 
da saúde. Parabéns pela mobilização. Esse é um exemplo de 
cidadania para o resto do povo brasileiro. 

Acompanhando a fala do companheiro que me antecedeu, Deputado 
Luiz Tadeu Leite, gostaria de dizer que essa questão relativa à 
segurança pública tem-nos preocupado cada vez mais. Defendemos a 
escola e a saúde, mas, para que a nossa família possa buscar esses 
benefícios, é necessário que tenha segurança para voltar ao seu lar. A 
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segurança pública tem de merecer uma atenção maior de todos 
nós, Deputados, Vereadores, Prefeitos e, principalmente, do 
Congresso Nacional e do Presidente da República, se é que podemos 
chamá-lo assim, porque já se encontra em seu oitavo ano de mandato 
e nada fez, como afirmou hoje o jornal "Estado de Minas", pela 
segurança pública. 

Deputado Luiz Tadeu Leite, voltarei a falar sobre a ação 
desenvolvida por parte da Polícia Militar, na madrugada do dia 
18/3/2002. O Governo Federal teve uma responsabilidade enorme 
naquele episódio ocorrido no Município de Contagem, porque aquelas 
armas utilizadas pelos marginais, cinco fuzis AR-15 e três pistolas 
semi-automáticas, são de fabricação estrangeira e entraram 
livremente pelas nossas fronteiras, até chegar ao nosso Estado. E 
foram apreendidos cerca de 500 cartuchos com aquela quadrilha. O 
que o Governo Federal tem feito para impedir que as fronteiras do 
País sejam um caminho fácil para que o tráfico de armas e de drogas 
possam chegar até as nossas famílias? Por mais distante que seja a 
cidade, o tráfico de drogas já chegou lá. 

Por esse motivo, responsabilizamos diretamente o Sr. Presidente da 
República por estar completamente omisso em relação à situação. 
Todos sabemos que a Polícia Federal possui um efetivo de cerca de 6 
mil homens, enquanto na Argentina, que é um país muito menor, há 
18 mil agentes federais. Portanto, o nosso País, que tem uma 
extensão continental enorme, não possui efetivo suficiente da Polícia 
Federal, que é a polícia competente para combater o contrabando e o 
tráfico de drogas. 

Por outro lado, temos também as Forças Armadas, volto a repetir. 
Ontem, tivemos oportunidade de apartear o Deputado Carlos Pimenta. 
Temos as Forças Armadas, que nada fazem, que estão de braços 
cruzados. Estão esperando morrer mais milhares de pessoas todos os 
dias? Esperando que a nossa soberania seja afetada mais ainda com 
o tráfico de drogas e de armas? O que as Forças Armadas estão 
esperando? Por que o Governo Federal não utiliza um percentual 
dessas forças para vigiar as nossas fronteiras? 

Quero deixar claro a todos que nos estão assistindo que não 
concordo, em hipótese alguma, que as Forças Armadas venham a 
fazer policiamento na região urbana, porque o Soldado do Exército é 
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preparado para outro tipo de atividade. Ele não tem "know-how" 
nem habilidade, como a Polícia Militar, para tratar desse assunto. Em 
compensação, o tráfico de drogas e de armas deveria estar sendo 
objeto das Forças Armadas. Quem sabe assim elas seriam mais úteis 
à nossa população? 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Sargento 
Rodrigues, concordo com o seu pronunciamento. A Polícia Militar de 
Minas Gerais tem, talvez, o melhor preparo de todas as Polícias 
Militares do País, para combater a criminalidade. Vou dar um 
exemplo: Os jornais "Estado de Minas" de hoje e "Hoje em Dia" 
noticiaram um episódio que aconteceu ontem em Ubaí, cidade 
miudinha no Norte de Minas. Uma quadrilha assaltou um Banco em 
Januária, .fugiu para Ubaí, cuja polícia - parece-me que apenas um 
destacamento - enfrentou os marginais, acabou prendendo alguns, 
sendo que houve também a morte de outros, fato que lamentamos. 
Lamentamos as mortes, mas queremos mostrar que a polícia tem 
coragem, está capacitada e transmite segurança para a população. A 
polícia de Ubaí provou isso. O Soldado estava com apenas um 
revólver 38. É importante dizer isso. Os Prefeitos, muitas vezes, 
mantêm a Polícia Militar com a frota de veículos, mas grande parte 
dos municípios não tem, sequer, um veículo digno, que rode e tenha a 
capacidade de acompanhar o que acontece. Cumprimento esses 
valorosos Soldados de Ubaí que defenderam a sua cidade, a sua 
região, mostrando eficiência. 

Deputado Sargento Rodrigues, dou o meu apoio ao seu 
pronunciamento, que é perfeito. Temos de valorizar o policial militar, 
que tem na sua pessoa e na do Cabo Morais os seus defensores aqui. 
Eles acertaram em votar nesses dois Deputados, e a Assembléia, 
como um todo, tem de enaltecer um fato como esse e lutar para que a 
nossa polícia seja bem equipada, tenha veículos bons, em boas 
condições, e armamento para enfrentar de igual para igual os 
marginais. Esses não têm um pingo de dó. Atiram para depois 
perguntar. Matam. Ontem aconteceu o contrário. A nossa polícia 
mostrou eficiência e acabou com esses marginais que estavam 
aterrorizando o Norte de Minas. 

O Deputado Sargento Rodrigues* - Também cumprimento o nobre 
companheiro do meu partido, Deputado Carlos Pimenta. Parte da 
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imprensa não tem tido a devida atenção e o zelo de enaltecer o 
trabalho da polícia, mas, quando ela erra, temos páginas e mais 
páginas, dias seguidos, triturando-a, pelos meios de comunicação. 
Gostaria que parte da imprensa desse esse destaque necessário, 
porque o 3° Sargento Elias da Silva Rocha, os Soldados Clêuber 
Geraldo de Oliveira e Cristóvão Afonso Moreira de Araújo, quando 
suspeitaram do veículo Fia! Fiorino em que se encontravam o gerente 
e sua família, tiveram ali um momento decisivo de iniciativa, de 
respeito à sociedade, que paga por segurança. Além do mais, a 
polícia tem o compromisso de prestar um serviço de qualidade. Esses 
homens têm de ser enaltecidos, porque são eles que estão na ponta 
da linha, são eles que estão lá, na hora do fogo cruzado. 

Tanto é que o outro, pobre coitado, estava pegando bico no outro 
lado e acabou na fuga, na perseguição. Esses bandidos invadiram o 
"drive-in" e mataram cruelmente Antônio Caetano Gandra, Cabo 
Gandra. Estava chegando ao exemplo da cidade de Jaíba. Esse 
policial que morreu não tem nada a ver com o Soldado Édson, que 
participou do assassinato do Promotor, segundo acusação. Temos de 
dar tratamentos diferenciados. O Cabo estava lá também pegando 
bico. E sabem por quê? Porque tem uma esposa e cinco filhos. Estava 
tentando pagar o apartamento que comprou, com uma atividade 
paralela. E nós não aceitamos isso. Já ocupei esta tribuna no dia 6 de 
março, para falar disso. Não aceito que o Comando da Policia Militar 
ou o Governador nos enfiem isso goela abaixo. Não admito que digam 
que, a partir de hoje, estão proibidos. Quero saber qual a 
contrapartida dada. Será que alguém vai chegar e dizer aos policiais: 
"Agora você não vai mais morar nessa favela, ao lado do ponto de 
tráfico, mas nesse apartamento de dois quartos, longe da periferia, 
num lugar digno"? Será que alguém vai lhes dar essa contrapartida? 
Queria chegar a essa reflexão. Não podemos simplesmente falar que, 
se o Soldado Édson participou da morte do Promotor Francisco José 
Lins do Rego, todos os outros que estão pegando bico também estão 
envolvidos com a bandidagem. A prova disso é que a Polícia Militar 
deu dois exemplos recentes de pessoas que verdadeiramente têm 
compromisso com o que fazem. Quando o Sargento desconfiou da 
atitude dos ocupantes do Fia! Fiorino, tomou uma iniciativa. Ali foi 
questão de iniciativa, de compromisso com a sociedade. E ele falou: 
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"Não, vou abordar aquele veículo, porque seus ocupantes estão 
em atitude suspeita". Foi com essa iniciativa, com esse grau de 
compromisso que acabou resgatando aquela família e tendo o 
confronto com os marginais, com desvantagem, porque não tinha um 
fuzil R15 dentro da viatura. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Sargento 
Rodrigues, quero cumprimentá-lo pela sua fala, pela sua brilhante 
atuação nesta Casa, defendendo seus companheiros da gloriosa 
Polícia Militar e os mineiros de modo geral. 

Concordo com sua fala. O Governo Federal não está preocupado 
com a segurança do nosso povo. Prova disso é a pendência que 
estava, até há poucos dias, com a nossa Polícia Federal. Este 
Governo tem vendido nossas riquezas e evitado que uma das 
reservas morais de Minas Gerais, que é o Governador Itamar Franco, 
chegue à Presidência, manipulando o PMDB nacional e evitando que 
o País volte a crescer. Itamar Franco foi um senhor Presidente, 
fazendo nosso PIB crescer muito. Estamos perdendo essa 
oportunidade de ter o nosso Governador governando novamente este 
País. A culpa é de quem? Dessa máfia do Governo Fernando 
Henrique Cardoso. Parabéns, mais uma vez. 

O Deputado Sargento Rodrigues* - Quero cumprimentar o Deputado 
Dimas Rodrigues e agradecer suas palavras. Quero falar sobre o 
exemplo dado, que consta nos veículos da imprensa escrita, a 
respeito dos acontecimentos na cidade de Jaíba. Temos um exemplo 
bem próximo, em ltinga. Já ocupei esta tribuna para denunciar a 
situação em que se encontra o destacamento. Não queremos dizer 
que a polícia mereça um lugar especial, melhor do que o de qualquer 
servidor. Não é isso. Mas o policial é o único servidor que porta arma 
na cintura. É o único que, em virtude da ação policial, pode até tirar a 
vida de outrem, em legítima defesa ou em defesa de terceiros. No 
destacamento de ltinga, não há um colete para os policiais, não há 
armamento pesado. Lá só há um revólver 38; não há fax, não há 
telefone, não há rádio transmissor. Lá só estão os cinco policiais e 
revólveres. Dizer que lá não acontecem essas coisas não é verdade. 
Elas acontecem, sim. Se assim fosse, assalto a Banco não 
aconteceria no Norte de Minas, perto de Jaíba, perto de um 
destacamento minúsculo, com efetivo de aproximadamente quatro ou 
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cinco policiais. 

Portanto, é necessário que o Governador Itamar Franco e o Cel. 
Álvaro revejam esse posicionamento referente aos bicos e deêm à 
polícia tudo de que precisa: instrumentos, equipamentos e a garantia 
ao policial dos seus direitos como trabalhador. 

Sr. Presidente, deixamos aqui os nossos parabéns aos 
companheiros do destacamento da PM de Jaíba e da Cia. de 
Recobrimento de Contagem, que demonstraram, mais uma vez, o 
grau de eficiência da PM. Acima de tudo, demonstraram o respeito 
pelo cidadão e o compromisso que, como servidores públicos, têm 
com a população. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Pr-esidente - Com a palavra, o Deputado José Braga. 
O Deputado José Braga* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais 

presentes neste recinto, venho a esta tribuna para fazer algumas 
considerações. Antes, farei reflexão sobre a situação de ser 
Deputado. A maioria dos parlamentares desta Casa, por ser oriunda 
do interior, está acostumada a lidar com as populações interioranas. 
Ao chegar aqui, em face das discussões, sentimos dificuldade em 
exercer a nossa função. Se é difícil governar, mais difícil fica para nós, 
Deputados, que representamos o povo, direcionarmos a nossa ação 
para a defesa dos legítimos interesses da população. Digo difícil 
porque acredito que todos os Deputados vivem a angústia de querer 
resolver os problemas sociais do nosso Estado, mas encontramos 
dificuldades em buscar um caminho que melhore a qualidade de vida 
da população que representamos. 

Apesar de tais dificuldades, uma ação serena, eficaz e inteligente da 
Assembléia, em consonância com o Governo do Estado, poderá 
melhorar a situação e apresentar solução para os graves problemas 
de governabilidade, que são o resultado de erros históricos de 
governos anteriores e do modo de pensar de determinados partidos e 
grupos políticos. 

Digo isso para iniciar o assunto que realmente me trouxe a esta 
tribuna. Desde ontem, tive o desejo de me pronunciar a respeito do 
projeto do IPSEMG, aprovado hoje. Desde os primeiros dias em que 
estive nesta Casa, participei de discussões a respeito da previdência 
social e de outros assuntos pertinentes ao Governo do Estado. 
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Sempre ouvi dizer que um dos problemas crônicos é justamente a 
previdência social. Sobre o outro, pouco se fala: a dívida do Estado. 
Esses dois problemas - previdência social e dívida-, às vezes, dada a 
sua complexidade, são relegados a segundo plano. 

Isso porque todos sabemos que são duas as dificuldades que 
enfrenta o nosso Governo. Por isso, queremos iniciar enaltecendo a 
ação do Governo Itamar Franco. 

A moratória, no início de seu Governo, tão discutida e tão 
combatida, nasceu da visão do estadista de que não era possível 
pagar a dívida de Minas Gerais sem comprometimento social e sem o 
comprometimento dos interesses do povo de Minas Gerais, sobretudo 
procurando a resolução de seus problemas mais simples, inclusive os 
problemas primários, de vida, de sobrevida, devido às características 
de pobreza e fome da população brasileira. 

Um dos grandes entraves, hoje, para que se possa governar este 
País é a questão da dívida. Mas tínhamos outra preocupação, que 
nasceu no dia em que ouvimos alguém, que fazia um levantamento da 
previdência social para o Governo, dizer que o que temia era a 
chegada do dia em que Governo não teria condições de fazer o 
pagamento dos direitos adquiridos, principalmente o de 
aposentadoria. 

Por isso, quero enaltecer a ação do Governador Itamar Franco, que 
tomou a iniciativa de enviar esse projeto da Previdência, mostrando 
ser alguém que está com um olho no futuro deste Estado, já que 
previdência, naturalmente, não tem uma solução imediata. Através do 
estudo inteligente de todos os que participaram das negociações, 
incluindo os usuários e os funcionários da Previdência, naturalmente 
liderados por suas lideranças e por seu Presidente, chegamos a bom 
termo. 

Quero ainda enaltecer a Presidência e a diretoria do IPSEMG, que 
não precisavam de minhas palavras, porque a presença maciça e a 
manifestação dos funcionários foi um atestado inequívoco de que o 
Instituto está sendo bem dirigido. 

Sou servidor do quadro do IPSEMG no interior, como médico. 
Quando visito o local em que exerci o meu trabalho, tenho percebido 
em meus colegas alegria e aumento de auto-estima, por sentirem que, 
hoje, a Previdência realmente reconhece não só o funcionário, mas 
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sobretudo o ser humano que está ali, na agência do interior, 
servindo ao IPSEMG e, através dele, servindo ao funcionalismo do 
Estado de Minas Gerais. 

Portanto, deixo a minha saudação a todos e a toda a diretoria do 
IPSEMG, que, juntamente com os funcionários que aqui estiveram, 
foram peças importantes e fundamentais para que tivéssemos esse 
avanço para, pelo menos, oferecer ao funcionalismo público a 
possibilidade de uma previdência que realmente venha a responder 
aos anseios de cada um. A preocupação com a aposentadoria, é 
claro, é de todos aqueles que sabem que, um dia, não terão mais a 
oportunidade de exercer seu trabalho diuturno e sentirão necessidade; 
não poderão prescindir de uma previdência que lhes dê a garantia 
necessária. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Ilustre Deputado José 
Braga, quero cumprimentá-lo por seu pronunciamento. V. Exa. está 
sendo preciso em suas afirmações ao fazer esse histórico de toda a 
movimentação que aconteceu no Plenário, com a presença dos 
funcionários e dos usuários do IPSEMG. 

Quero dizer que nunca vi, em minha vida, um poder de mobilização 
tão grande quanto o que presenciamos aqui, não só pela presença 
dos funcionários, que estão imbuídos de um só pensamento e 
sentimento, rnas, principalmente, pela mobilização em todo o Estado 
de Minas Gerais. Devo ter recebido, seguramente, mais de 200 
telegramas, cartas de Diretores de Escola, professores, rnédicos, 
pessoas que trabalham nas agências do IPSEMG, mostrando a 
necessidade de a Assembléia respaldar esse movimento, que é o 
mais legítimo possível. Hoje, vimos nascer a vontade dos funcionários, 
não só de lutar pelos seus direitos, mas também pela instituição, que 
é secular e precisa ser reforçada, precisa de base e de lastro, para 
que possa ter essa nova missão e condições de levá-la a efeito. 

Quero cumprimentá-lo e, de uma maneira muito especial e 
verdadeira, cumprimentar as pessoas que aqui estão e que foram 
responsáveis por este "show" de votos e de trabalho ocorrido na 
Assembléia, pela sensibilização dos Deputados da Situação e da 
Oposição, numa luta incomum para o fortalecimento do órgão. V. Exa. 
está de parabéns e também estão de parabéns todos os usuários do 
IPSEMG, principalmente aquelas pessoas que fizeram uma corrente 
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de fé e de oração para que a Assembléia pudesse dar o sim, o 
respaldo a esse movimento que engrandece, verdadeiramente, nosso 
IPSEMG. Parabéns. 

O Deputado José Braga* - Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta, 
porque suas palavras reforçam o pensamento que tive a intenção de 
emitir aqui, o qual é exatamente minha admiração e meu respeito por 
mais essa jornada empreendida pelos funcionários públicos, 
sobretudo pelos funcionários do IPSEMG. Numa hora em que a 
dissensão é a tônica da política e da convivência no mundo, tivemos a 
oportunidade de observar que uma classe estava muito unida e coesa 
em torno de um objetivo comum. Portanto, quero deixar aqui, como 
participante do quadro do IPSEMG, meus agradecimentos a todos 
aqueles que contribuíram para o bom êxito dessa jornada. Espero que 
possamos ter, no futuro, nesse Instituto, uma direção tão segura 
quanto aquela que hoje está à frente dele, porque, assim, creio eu, 
poderemos sonhar com um dia melhor, em que os servidores públicos 
possam ter a tranqüilidade, ao longo dessa caminhada, de ter a 
certeza de que sua aposentadoria não correrá risco e será sempre 
garantida, desde que o IPSEMG tenha oportunidade de manter a 
responsabilidade com que é dirigido neste instante. Com a visão de 
futuro que tem o Governador Itamar Franco, tenho a certeza de que o 
futuro irá reconhecê-lo como responsável por uma previdência 
também responsável no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a 
todos. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, senhoras e senhores, estamos, no dia de hoje, muito 
contentes, porque, aproximadamente há três anos, iniciamos uma luta 
nesta Casa para impedir que cerca de R$1 00.000.000,00 
continuassem sendo sonegados por ano. Sabemos que o índice de 
sonegação, que será comprovado agora, era da ordem de 90% a 95% 
de todos os atos notariais e de cartórios praticados no Estado de 
Minas Gerais. 

Depois de termos feito estudos, identificamos que o Poder Judiciário 
não dispunha de mecanismos suficientes para fazer essa 
arrecadação, proceder à fiscalização e impedir que esses recursos 
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fossem para os bolsos privados em vez de irem para os cofres 
públicos e se transformarem em melhor qualidade de vida para a 
população. R$1 00.000.000,00 é valor considerável. 

Aprovamos o projeto que criou o selo de fiscalização, mas tivemos 
que brigar nesta tribuna, única trincheira que temos, a do parlamento, 
dos microfones, da voz e da fala. Pressionamos, e dois anos depois 
de ter sido vetado pelo Governador, derrubamos o veto neste 
Plenário. Teremos hoje, às 17 horas - e sei que o Sr. Presidente vai 
estar presente -, o lançamento oficial do selo de fiscalização dos atos 
notariais e de cartórios. 

Quero deixar registrado o nosso reconhecimento pela atuação firme 
e decisiva do Presidente do Tribunal de Justiça, Gudesteu Biber, que, 
ao assumir a Presidência, no meio do ano passado, na presença do 
Deputado Antônio Júlio e na minha presença, assumiu o compromisso 
de implantar o selo. Cumpriu todo o cronograma prometido. Em 
janeiro, tive o prazer de ser convidado para a assinatura do convênio 
com a Casa da Moeda para a confecção e a distribuição do selo. Hoje 
também tive a honra de ser convidado para estar presente ao 
lançamento oficial desse selo. 

Quero registrar também o importante papel do Corregedor-Geral de 
Justiça, Dr. Murilo José, a quem visitei, que me explicou com os seus 
técnicos, todo o trabalho que a Corregedoria, a partir do selo de 
fiscalização, está fazendo para dar maior credibilidade a todos os atos 
notariais e de cartórios. Sabemos que não havia só a evasão de 
recursos públicos, mas também a facilidade de falsificação de 
documentos de toda a ordem em Minas Gerais. Agora, isso já não 
será possível, graças a essa lei, a essa regulamentação do selo. 

A partir do mês de abril, nenhum ato notarial nem de cartório no 
Estado terá validade se não tiver o selo de fiscalização. Segundo 
estimativa, o Estado vai arrecadar mais R$100.000.000,00 do que 
arrecadava. Há ainda duas outras grandes vantagens. O nascimento e 
o óbito do Imperador Fernando Henrique 11, que implantou no País, 
por ato demagógico, não disse quem pagava a conta e até hoje não 
havia recurso para garantir essa gratuidade dos atos notariais e de 
cartório. Daí, a nossa alegria, a satisfação de poder, no dia de hoje, 
participar desse lançamento. Agora o nascimento e o óbito já estão 
garantidos. Mais do que isso, o Estado terá como arrecadar e poderá, 
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sem dúvida, transformar esse recurso, se tiver competência, em 
mais escolas e hospitais, em desenvolvimento e melhor qualidade de 
vida para a população. Além disso, quantos problemas causados 
pelas falsificações serão evitados. Era muito simples criar qualquer 
carimbo. Quantos documentos, quantas pessoas em inventá.rio, 
quantas propriedades contestadas, quantas falsificações favorecendo 
o crime organizado. A Casa da Moeda, além da sua credibilidade, tem 
agora um selo que torna impossível a repetição de todos os códigos. 
Além de já ter experiência por produzir a moeda do País, dá a garantia 
de que aquele selo não será copiado. Além disso, o controle que a 
Corregedoria de Justiça fará facilmente inibirá qualquer pessoa que 
pense em falsificar esse selo. 

O Deputado José Braga (em aparte)* - Agradeço a V. Exa. pela 
oportunidade. Queria apenas me associar à alegria e à satisfação de 
V. Exa. Naturalmente que emana de questão que se refere ao dever 
cumprido. Acompanhei bem a trajetória de V. Exa. na luta pela 
aprovação desse projeto e confesso que, como muitos outros 
Deputados, não tenho observado, como V. Exa., a importância e a 
grandeza desse projeto, aparentemente simples para o Estado, 
sobretudo do ponto de vista de arrecadação. Há pouco fazia um 
pronunciamento desta tribuna e pensava que muita coisa poderia ser 
feita para resgatar algum recurso que às vezes é desperdiçado aqui e 
ali, para que pudéssemos organizar o Estado. Parabenizo a V. Exa. 

O Deputado Miguel Martini - Agradeço a V. Exa. por essas palavras 
tão belas. Reconheço que, vindas de V. Exa., tem peso ainda maior, 
pela forma como V. Exa. se tem conduzido nesta Assembléia 
Legislativa. Meu agradecimento ao Presidente do Tribunal de Justiça 
e ao Corregedor de Justiça do Estado, aos companheiros, que, 
sensíveis a isso, não só aprovaram o projeto, como também 
derrubaram o veto do Governador; também ao Presidente Antônio 
Júlio, pela forma firme como se colocou em defesa deste Poder e de 
mais essa lei, que agora será efetivamente aplicada e praticada no 
Estado. 

Em relação à Previdência, sabemos que o grave problema deste 
País e do Estado está no sistema previdenciário. Sabemos quanto da 
folha de pagamento é consumido com os inativos e pensionistas. 
Sabemos também da importância para o servidor público, como para 
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qualquer cidadão, de que tenha garantia previdenciária. 

É um direito de todo cidadão. O Poder Legislativo fez sua parte, 
debateu, discutiu, discordou, quer seja da base de apoio ao Governo, 
quer seja da Oposição. Sabemos que nenhuma lei é perfeita, somente 
a de Deus o é. Mas o Poder Legislativo tentou encontrar o melhor 
modelo de legislação para a previdência do Estado de Minas Gerais. 
Parece-me que, pelos cálculos preliminares, serão, mais ou menos, 
R$70.000.000,00 de arrecadação mensal. Sabemos que os 
mecanismos de controle criados têm de ser levados a sério. Tivemos 
um modelo de previdência, no Brasil, que falhou, que fracassou, 
exatamente pela forma equivocada de condução desses recursos. 
Estamos falando em previdência, na melhor das hipóteses, em médio 
prazo, mas, de modo geral, em longo prazo. Se não houver uma 
atenção especial não só do Poder Legislativo, fiscalizador por 
excelência, mas, também, de todos os funcionários interessados, 
poderemos ter problemas mais à frente. E teremos tanto menos 
problemas quanto mais atenção tivermos. Precisamos pensar o 
servidor público como um conjunto, como um todo, não apenas uma 
parcela que interessa ao meu grupo, à minha facção. Está nas mãos 
dos servidores e do IPSEMG a condução desse processo que apenas 
se inicia. Parabéns àqueles que lutaram, que defenderam essas 
propostas. O PSB manteve seu compromisso, votando de acordo com 
a melhor orientação, de acordo com os sindicatos, com os 
representantes dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. 
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. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da 

Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, 
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Apurar Possíveis Irregularidades no Processo de Arrecadação, por 
Parte do Poder Público, de Custas e Emolumentos Devidos por 
Serviços Prestados pelos Serviços Notariais e de Registro no Estado, 
doravante denominada CPI dos Cartórios. Pelo BPDP: efetivo -
Deputado lvair Nogueira; suplente - Deputado lrani Barbosa; pelo PL: 
efetivo - Deputado Agostinho Silveira; suplente - Deputado Eduardo 
Brandão; pelo PSDB: efetivo - Deputado Antônio Carlos Andrada; 
suplente - Deputado Ermano Batista; pelo PTB: efetivo - Deputado 
Dilzon Melo; suplente - Deputado Ambrósio Pinto; pelo PFL: efetivo -
Deputado Rêmolo Aloise; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo 
PPB: efetivo - Deputado Luiz Fernando Faria; suplente - Deputado Gil 
Pereira; pelo PT: efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente -
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Designo. À Gerência-Geral de Apoio 
às Comissões. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, em relação a essa CPI, 

parece-me que o primeiro signatário seria o Deputado Rêmolo Aloise, 
que fez, em sua justificativa, a alegação de que a denúncia haveria 
partido deste Deputado. Quero deixar registrado, nos anais da Casa, 
que fizemos as denúncias, chamamos a atenção para a sonegação de 
recursos nos atos praticados pelos cartórios. Com a implantação do 
selo, que lançaremos no Tribunal de Justiça, fica garantida essa 
fiscalização. De minha parte, considero que, se a justificativa era o 
controle, o selo de fiscalização atende plenamente a essas exigências 
e necessidades. Mas, se há outros motivos que a CPI queira 
investigar, aí, sim, está justificada a CPI. Mas, se for devido à minha 
alegação, à minha denúncia, considero a necessidade atendida com a 
implantação do selo de fiscalização, pondo fim à sonegação. 
Obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, foi instalada a CPI que 
vai apurar exatamente as denúncias do Deputado Miguel Martini, que 
trouxe, nesses anos, uma grande contribuição a esta Casa ao 
denunciar toda a situação de irregularidades nos cartórios. S. Exa. foi 
um grande lutador pelo selo, e queremos deixar bem claro que esse 
trabalho vai-se pautar pelo rigor da busca à verdade. Teremos, no 
Deputado Miguel Martini, um grande colaborador para prestar-nos 
todas as informações das denúncias que ele fez sobre os cartórios do 
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Estado. Muito obrigado. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Educação - aprovação, na 80" Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei 
nos 1.631/2001, do Deputado Ivo José; 1.893/2001, do Deputado 
Durval Ângelo; 1.911 e 1.923/2001, do Governador do Estado; 
1.917/2001, da Deputada Maria Olívia, e 1.922/2001, do Deputado 
Dinis Pinheiro; dos Requerimentos n°s 3.200/2002, do Deputado 
Marco Régis, e 3.203/2002, do Deputado José Milton; pela Comissão 
de Meio Ambiente - aprovação, na 83" Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 3.163/2002, do Deputado Miguel Martini, e 
3.198/2002, do Deputado Edson Rezende; pela Comissão de 
Transporte aprovação, na 89" Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nos 3.185, 3.186 a 3.188/2002, do Deputado Pedro 
Pinduca; pela Comissão de Turismo - aprovação, na 69" Reunião 
Ordinária, do Requerimento no 3.206/2002, do Deputado Marcelo 
Gonçalves, do Presidente da Assembléia e do Colégio de Líderes 
(Ciente.Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini, 

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei 2.008/2002, de 
sua autoria. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o 
projeto. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 

48/2001, do Governador do Estado, que institui o regime próprio de 
previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Com 
a palavra, para discuti-lo, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
público presente, todos nós sabemos que a grande luta de todos os 
democratas deste País é pela manutenção e preservação do espaço 
público. 

Todos estamos assistindo ao fato de que as políticas neoliberais, 
implantadas por FHC e toda sua turma, a turma do grampo, vêm, cada 
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vez mais, cerceando o espaço público, com as privatizações. Em 
um universo de curto prazo, este Governo pretendia privatizar o 
sistema de previdência e mesmo a saúde. 

Nesse sentido, quando assistimos, em Minas Gerais, a um 
movimento de resistência a esses dois novos crimes impetrados pelos 
defensores das políticas neoliberais, temos de saudá-lo como algo 
muito positivo. 

Vimos que houve um compromisso de campanha do Governador 
Itamar Franco de garantia de participação dos servidores na gestão do 
IPSEMG. Esse compromisso, com a indicação do Júnior, para a 
Presidência, e do Braga, companheiros oriundos do movimento 
sindical, além de outros profissionais, garantiu, em três anos de 
administração, a transformação do IPSEMG em um espaço de 
prestação de serviço aos servidores públicos estaduais que prima pela 
excelência, pela boa qualidade.(- Palmas.) 

Os números falam por si, mas não gostaria de falar dos números. 
Quando assistimos a vários momentos do IPSEMG na Assembléia, 
vemos estampada a satisfação dos servidores com seu Instituto, os 
quais vêm aqui manifestar, de forma democrática, sua posição. Esse é 
o retrato mais fiel do bom caminho que trilha o IPSEMG. 

Agora, com o Projeto de Lei no 48, vemos que esta Casa contribuiu 
com esse processo, dando um passo decisivo, ampliando 
competências e garantindo realmente que o futuro Instituto de 
Aposentadoria do Estado terá uma administração séria, uma gestão 
democrática e viabilidade real de manutenção e autogestão. 

Hoje é um dia de alegria para o Poder Legislativo. É um marco na 
história do Estado de Minas Gerais. Esta Casa, com a participação do 
Governador, da direção do IPSEMG e de servidores conscientes, está 
dando um passo no sentido de resguardar, neste País, o espaço 
público, impedindo a privatização da previdência. (- Palmas.) 

É bom que se diga, Sr. Presidente, que, no ano passado, à época 
das acusações contra a atual diretoria do IPSEMG, denunciamos que 
estava por trás um movimento de um setor do Governo que queria 
privatizar, pois percebeu que, no segundo ano de gestão do IPSEMG, 
havia um superávit de R$50.000.000,00, mostrando que era possível 
administrar com seriedade, prestar bons serviços e, ao mesmo tempo, 
ter recursos disponíveis para outra ação. Esta Casa deu um golpe 
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nesse setor do Governo atual, que imaginava que as garras da 
iniciativa privada do sistema de previdência social pudessem ser 
lançadas contra o nosso Instituto. 

Falo como professor da rede pública estadual, há mais de 20 anos, 
que estou satisfeito de ter o meu futuro, a minha aposentadoria e os 
benefícios para minha família nas mãos de uma instituição séria, com 
a gestão democrática de seus servidores. 

A votação que iremos fazer agora representa esse marco, esse 
avanço. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 

discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

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

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

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

Presidência passa à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que retirou da pauta da reunião o 

Projeto de Lei Complementar n° 48/2001, em virtude da sua 
apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para a reunião especial de segunda-feira, 
dia 25, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS 
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PROPOSIÇÕES DE LEI N°S 15.051 E 15.052 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de março 
de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Hely Tarqüínio, Marco Régis e João Leite, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e informa não 
haver ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão. A 
Presidência informa ainda que a reunião se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e designar os relatores dos vetos. 
Logo após, determina a distribuição das cédulas de votação aos 
membros presentes e convida o Deputado Marco Régis para atuar 
como escrutinador. Apurado o resultado da votação, verifica-se a 
eleição, para Presidente, do Deputado Marco Régis e, para Vice-
Presidente, do Deputado João Leite, ambos com dois votos. O 
Presidente "ad hoc" empossa o Presidente eleito e passa-lhe a 
direção dos trabalhos. O Presidente agradece a confiança nele 
depositada, dá posse ao Vice-Presidente e designa o Deputado Hely 
Tarqüínio para relatar os vetos. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que a 
próxima reunião extraordinária, que terá a finalidade de apreciar os 
pareceres do relator, será convocada através de edital a ser 
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Marco Régis, Presidente - Hely Tarqüínio - Márcio Cunha - Adelmo 

Carneiro Leão. 
ATA DA 102• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e quarenta e um minutos do dia treze de março de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Edson Rezende, João Leite, Márcio Kangussu e Marcelo Gonçalves, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Cabo Morais, Sargento Rodrigues. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
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a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. José Pedro Rodrigues de 
Oliveira, Secretário da Casa Civil; Emmanuel Carapunarla, Promotor 
de Justiça do Estado; Cel. PM Ricard Franco Gontijo, Subchefe do 
Estado-Maior, publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 7 e 
9/3/2002; Deputado Federal Orlando Fantazzini, Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, 
convidando os membros da Comissão para participarem de reunião 
no Plenário da Câmara Municipal de Patrocínio, no dia 12/3/2002; do 
reverendo Romeu Olmar Klich, Coordenador do Movimento Nacional 
de Direitos Humanos, convidando para o XII Encontro Nacional do 
Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH -, nos dias 21 a 
24/3/2002; no Rio de Janeiro; cartas dos Srs. Jailson Alves de 
Oliveira, detento da Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira, em 
Ribeirão das Neves; Antônio Sérgio Souto Bernardo, presidiário, em 
que faz solicitações ao Deputado Edson Resende; e convite aos 
membros da Comissão para participarem do Congresso Internacional 
de Prevenção ao Tabagismo, nos dias 28 a 30/5/2002. O Presidente 
acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o 
relator citado a seguir: em turno único, Projeto de Lei no 1 .919/2001 
(Deputado João Leite). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 1.919/2001 (relator: 
Deputado João Leite). Submetido a votação, é aprovado o 
Requerimento n° 3.160/2002. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 
56/99 e 1.852/2001. 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 João Leite, com emenda apresentada pelo Deputado 
Marcelo Gonçalves, no qual solicita realização de audiências públicas, 
com os convidados que menciona, para se debater a falta de leitos e o 
atendimento em centros de terapia intensiva em Belo Horizonte e se 
debater a falta de repasse de verbas da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte às creches da Capital; do Deputado Sargento Rodrigues 
com a emenda apresentada pelo Deputado João Leite, no qual faz 
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solicitação ao Governador do Estado concernente ao Projeto de Lei 
Complementar no 41/2001; do Edson Rezende em que solicita ao Sr. 
Antônio Aurélio dos Santos, responsável pela promotoria de Defesa 
dos Direitos Humanos as providências cabíveis para restabelecer as 
condições da massa carcerana da Divisão de Tóxicos e 
Entorpecentes da Capital; seja marcada, na próxima reunião da 
Comissão, audiência pública com os convidados que menciona, para 
se debaterem as atividades extrafuncionais dos Cabos, dos Soldados 
e dos oficiais da Polícia Militar; e do Deputado Doutor Viana em que 
solicita a apuração da prática de espancamento de presos recolhidos 
às dependências da cadeia pública do Município de Corinto ao Sr. 
Josias Azevedo Rocha, Delegado Regional da Segurança Pública. 
São ouvidos na reunião o Sr. Marcos Flávio de Castro Vale, Capitão 
da PM reformado, e o pastor Roberto Luiz, do Conselho das Varas de 
Execuções Criminais, e oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente - Edson Rezende - João Leite -

Marcelo Gonçalves. 
ATA DA 52• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de março de dois mil 

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas 
Rodrigues, Amilcar Martins e Antônio Genaro, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Genaro, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e distribui ao Deputado Amilcar Martins os Projetos de Lei n°s 
1.656 e 1.713/2001 e ao Deputado Antônio Genaro o Projeto de Lei no 
1 .870/2001. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre matéria de deliberação 
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são 
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aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 
1.656 e 1.713/2001 (relator: Deputado Amilcar Martins) e o Projeto de 
Lei no 1.870/2001 (relator: Deputado Antônio Genaro). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de março de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente- Aílton Vilela- João Leite. 

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

1.690/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei sob 

comento tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária do Bairro Boa Viagem, com sede no Município de 
ltapecerica. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 23/8/2001, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Para que o Projeto de Lei no 1 .690/2001 seja reconhecido de 

utilidade pública deve ele estar sujeito às normas estabelecidas na Lei 
n° 12.972, de 27/7/98, enunciadas em seu art. 1°, quais sejam ter a 
entidade personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de 
dois anos e ter em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas 
pelo exercício de suas funções; além de servir desinteressadamente à 
coletividade. 

Observamos, pelos documentos juntados aos autos do processo, o 
devido atendimento a tais exigências legais. E mais, de acordo com 
seu estatuto, a associação não remunera os membros da diretoria 
pelo exercício de suas funções, sendo-lhes vedado o recebimento de 
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem (art. 27) e, 
sendo ela dissolvida, os bens remanescentes serão destinados a 
outra instituição congênere, com personalidade jurídica, que esteja 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a uma 
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entidade pública (art. 31 ). 

Dessa forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 1 .690/2001 na forma original. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Aílton Vilela 

- Durval Ângelo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 

1.940/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão, por meio do Projeto de Lei no 

1.940/2002, pretende seja declarado de utilidade pública o Centro de 
Agricultura Alternativa Vicente Nica - CAV -, com sede no Município 
de Turmalina. 

Publicada em 21/2/2002, 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 o da Lei no 12.972, de 27/7/98, 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
atendidos pela instituição interessada no agraciamento com o título 
declaratório em causa. 

Além do mais e a bem do interesse público, constatamos que o art. 
22 do estatuto do Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica prevê 
que as atividades dos diretores, conselheiros, instituidores, bem como 
dos associados, serão inteiramente gratuitas, enquanto o § 1 o do art. 
24 determina que, em caso de dissolução da entidade, seu patrimônio 
será destinado a uma outra congênere. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1 .940/2002 na 
forma original. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Aílton Vilela 

- Durval Ângelo. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.942/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

977 

O projeto de lei sob comento, do Deputado Agostinho Silveira, visa 
declarar de utilidade pública a Associação Social pela Vida - AASV -, 
com sede no Município de lpatinga. 

Após ser publicada em 21/2/2002, a proposição foi encaminhada a 
esta Casa, à qual compete proceder ao exame preliminar da matéria, 
conforme está disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Observando a documentação juntada aos autos do processo, 

constatamos que a entidade postulante do título declaratório 
comprovou ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há 
mais de dois anos, ter em sua diretoria pessoas idôneas que não 
recebem remuneração para o exercício dos seus cargos. Demonstra, 
ainda, que serve desinteressadamente à coletividade, pois o art. 21 do 
seu estatuto traz o compromisso de que "nenhum membro da 
diretoria, conselheiro, instituidor, bem como sócio, serão remunerados 
para o desempenho de suas funções e respectivas atribuições, sendo 
vedada a distribuição de lucros, resultados, bonificações" e outras 
vantagens e o art. 38 estabelece que, no caso de sua extinção, o 
patrimônio será confiado a uma instituição congênere, legalmente 
constituída e com registro no Conselho Nacional de Assistência 
Social. 

Satisfeitos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente 
aqueles estabelecidos na Lei no 12.972, de 27/7/98, não encontramos 
óbice à sua tramitação na Casa. Estamos, porém, modificando o art. 
1 o do projeto para tornar correto o nome da Associação. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.942/2002, com 
a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

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

Social pela Vida- AASV -, com sede no Município de lpatinga.". 
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Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Aílton Vilela 

- Durval Ângelo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.960/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em tela tem por 

objetivo declarar de utilidade pública o Asilo Divino Espírito Santo, 
com sede no Município de Coqueiral. 

Nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 1 02, 111, "a", do 
Regimento interno, a proposição foi publicada e a seguir encaminhada 
a este órgão colegiado a fim de ser examinada quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Consoante a documentação que se fez anexar ao projeto, o Asilo 

Divino Espírito Santo é uma entidade de direito privado que tem 
personalidade jurídica e encontra-se em regular funcionamento no 
Estado há mais de dois anos. Os membros de sua diretoria são 
pessoas reconhecidamente idôneas, não remuneradas pelo exercício 
de suas funções. 

Dessa forma, estão atendidas as exigências enunciadas no art. 1° 
da Lei no 12.972, de 27/7/98, pelas quais as entidades podem ser 
declaradas de utilidade pública estadual, inclusive a de se constituir 
uma entidade que serve desinteressadamente à coletividade, 
mostrando essa disposição nas normas do art. 31 de seu estatuto, 
comprometendo-se aí em não remunerar os membros de sua 
diretoria, não distribuir vantagens ou bonificações a nenhum dirigente, 
além de destinar, em caso de dissolução, o seu eventual patrimônio 
remanescente a outra entidade congênere. 

Conclusão 
Diante do aludido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1.960/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator 

Agostinho Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
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1.961/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

979 

De iniciativa do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em análise 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Monsenhor 
Paulo. 

Após ser publicado no "Diário do Legislativo", em 23/2/2002, vem o 
projeto a este colegiado para ser examinado preliminarmente quanto 
aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do disposto 
no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos para que as sociedades civis em funcionamento no 

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

Examinada a documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências mencionadas. A entidade postulante 
do título declaratório comprovou ter personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos e ter em sua diretoria pessoas 
idôneas e que não recebam remuneração pelo exercício de seus 
cargos. Demonstrou, ainda, que serve desinteressadamente à 
coletividade, pois o § 2° do art. 11 de seu estatuto determina que os 
membros da diretoria não podem ser remunerados a nenhum título, e 
no § 2° do art. 33 fica estabelecido que, "em caso de dissolução da 
APAE, reverterão, pela ordem, os seus bens em benefício de 
entidades congêneres registradas no Conselho Nacional de 
Assistência Social ou de uma entidade pública, com sede e atividade 
no país". 

Satisfeitas as normas legais que disciplinam a matéria, não 
encontramos óbice à tramitação do projeto na Casa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 1.961/2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 20 de março 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Durval 

Ângelo - Aílton Vilela. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
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1.963/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

980 

O Deputado Ivo José, por meio do Projeto de Lei n° 1.963/2002, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Movimento da Terceira 
Idade, com sede no Município de lpatinga. 

Conforme o procedimento estabelecido nos arts. 188 e 102, 111, "a", 
do Regimento Interno, a proposição, após haver sido publicada, foi 
distribuída a esta Comissão para ser examinada preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Para que uma entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser 

pessoa jurídica, ter em sua diretoria pessoas idôneas e não 
remuneradas pelo exerc1c1o de suas funções e estar em 
funcionamento há mais de dois anos. 

Com referência específica ao Movimento da Terceira Idade, 
verificamos o pronto atendimento a essas exigências legais pelos 
documentos que foram anexados aos autos do processo. Ademais, 
devemos ponderar que o art. 31 do seu estatuto prevê a destinação 
do patrimônio, em caso de dissolução, a outra entidade congênere, 
cadastrada no Conselho Nacional de Serviço Social- CNSS -, além de 
estar previsto, no art. 35 do estatuto, a não-remuneração dos cargos 
da diretoria e do Conselho Fiscal, a não-distribuição de lucros, 
bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, 
sob nenhuma forma ou pretexto, confirmando, assim, uma disposição 
dos associados de instituir uma entidade que serve 
desinteressadamente à comunidade. 

Portanto, estão atendidos todos os requisitos constantes no art. 1 o 
da Lei no 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.963/2002 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Durval 

Ângelo - Agostinho Silveira - Aílton Vilela. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.989/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

981 

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de. lei 
em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Madre de Deus de Minas -, com 
sede nesse município. 

Após ser publicada em 28/2/2002, vem a matéria a esta comissão 
para exame preliminar, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A declaração de utilidade pública de sociedades civis, associações 

ou fundações é regida pela Lei no 12.972, de 27/7/98, especialmente 
seu art. 1°. 

Analisando a documentação anexada ao processo, verificamos que 
a norma foi plenamente atendida pela referida entidade, como se pode 
observar no § 2° do art. 11 de seu estatuto, que assim dispõe: "O 
exercício das funções de membros do Conselho de Administração, do 
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, dos dirigentes, 
mantenedores ou associados não pode ser remunerado a qualquer 
título, sendo vedada a distribuição de lucros, bonificações ou outras 
vantagens, sob qualquer denominação, forma ou pretexto". 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1.989/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Durval Ângelo, relator - Aílton Vilela -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.991/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em análise visa 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 
Satélite- ASCOTELITE -, com sede no Município de Juatuba. 

Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame 
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preliminar, 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 
estar em funcionamento há mais de dois anos; possuir personalidade 
jurídica; não remunerar os seus diretores, que devem ser pessoas 
idôneas. 

Consultando a documentação anexada ao processo verificamos a 
observância de tais normas, particularmente a que dispõe que "as 
atividades .dos diretores e conselheiros ou instituidores, bem como as 
dos sócios, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedados o 
reconhecimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou 
vantagem", e a que estabelece que "no caso de dissolução da 
instituição, os bens remanescentes serão destinados a outra 
instituição congênere, com personalidade jurídica, que esteja 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Desta forma, não encontramos óbice à tramitação da matéria. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade do Projeto de Lei n° 1.991/2002, na forma original. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Hermeto, relator- Aílton Vilela 

- Durval Ângelo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.994/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1 .994/2002, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 

visa declarar de utilidade pública a Memória Gráfica - Typografhia 
Escola de Gravura, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 2/3/2002, 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 do exame dos documentos que compõem 

os autos do processo, a entidade mencionada no projeto de lei em 
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apreciação é pessoa jurídica e tem diretoria composta por pessoas 
idôneas, cujos membros não são remunerados pelo exercício de suas 
funções, estando em funcionamento há mais de dois anos. 

Verificamos, inclusive, nos arts. 24 e 26 do estatuto da Memória 
Grafica, que as atividades dos diretores, conselheiros, bem como as 
dos seus sócios, são inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o 
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. 
O art. 27 estabelece, por sua vez, que, no caso de dissolução da 
entidade, os bens remanescentes serão destinados a outra instituição 
congênere juridicamente constituída, que esteja 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 da 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 n° 1.994/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Durval 

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

1.995/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Bené Guedes, por meio do Projeto de Lei n° 

1 .995/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
dos Aposentados e Pensionistas de Cataguases, com sede nesse 
município. 

Publicado no dia 2/3/2002, foi o projeto distribuído a esta Comissão 
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei 

n° 1.995/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 
27/7/98, especialmente em seu art. 1°. 

Analisando a documentação que se fez anexar ao projeto, 
verificamos a observância de tais normas e, particularmente no 
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parágrafo único do art. 52 do estatuto da referida entidade, "que as 
atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos sócios, 
serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de 
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem", enquanto o art. 
58, § 1°, estabelece que, no caso de dissolução da entidade, seu 
patrimônio será destinado a uma congênere juridicamente constituída 
e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Desta forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.995/2002 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Durval Ângelo, relator - Aílton Vilela -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.011/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro 

Silva, visa declarar de utilidade pública a Fundação Comunitária 
Educacional de Cataguases, com sede nesse município. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 9/3/2002, a proposição foi 
encaminhada a este colegiado, ao qual compete proceder ao exame 
preliminar da matéria, conforme está disposto no art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Observada a documentação juntada aos autos do processo, 

constatamos que a entidade comprovou ter personalidade jurídica, 
estar em funcionamento há mais de dois anos, ter em sua diretoria 
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de seus cargos. 

Também o art. 12 do seu estatuto menciona que nenhum de seus 
membros recebe remuneração para o desempenho de suas funções, 
e o art. 7° estabelece que, extinta a Fundação, seu patrimônio 
reverterá a uma congênere, sem finalidade lucrativa, registrada no 
Conselho Nacional de Serviço Social, numa clara demonstração que 
seus propósitos e seus bens estão destinados à servir 
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desinteressadamente à coletividade. 

Satisfeitos os requisitos que disciplinam a matéria, especificamente 
os estabelecidos na Lei no 12.972, de 27/7/98, não encontramos óbice 
à sua tramitação na Casa. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.011/2002 na 
forma apresentada 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Durval Ângelo, relator - Aílton Vilela -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.016/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei 

no 2.016/2002 tem como objetivo declarar de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Brasília de 
Minas, com sede nesse município. 

Após ser publicada, em 9/3/2002, a proposição foi encaminhada a 
este colegiado, ao qual compete proceder ao exame preliminar da 
matéria, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública sujeita-se às normas 

estabelecidas na Lei n° 12.972, de 27/7/98, enunciadas em seu art. 1°. 
Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais 

normas e, particularmente, no parágrafo único do art. 33 do estatuto 
da referida entidade, que seus bens, em caso de sua dissolução, 
reverterão, pela ordem, em benefício de congêneres registradas no 
Conselho Nacional de Assistência Social ou de urna entidade pública, 
com sede e atividade no País, enquanto o § 2° do art. 25 estabelece 
que os cargos correspondentes aos serviços previstos na alínea "g", 
de "g.1" a "g.9", deste artigo, que poderão ser exercidos 
cumulativamente, não serão remunerados quando seus ocupantes 
exercerem função direta na APAE. 

Desta forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria. 
Conclusão 
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 2.016/2002 na forma original. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
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Ermano Batista, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Durval 
Ângelo - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.886/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Maria José 
Haueisen, o projeto de lei em análise institui o Programa Estadual de 
Apoio Financeiro à Escola Família Agrícola do Estado de Minas 
Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 29/11/2001, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188 
do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise institui o Programa Estadual de Apoio 

Financeiro à Escola Família Agrícola do Estado de Minas Gerais com 
o intuito de repassar aos centros educativos comunitários que 
preencherem certos requisitos por ele estabelecidos recursos 
financeiros destinados ao custeio de suas despesas de administração 
e docência. 

O projeto determina que o repasse se dará por meio de convênio a 
ser firmado entre o Estado, por meio da Secretaria de Estado da 
Educação, com a Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas 
- AMEFA-, no qual serão definidos os critérios para o repasse e para a 
prestação de contas da sua aplicação. 

Primeiramente, há que se ressaltar o nobre objetivo do projeto de 
promover o desenvolvimento das escolas que, além de se 
preocuparem com o ensino médio e fundamental, buscam a 
integração dos alunos ao meio rural em que vivem, por meio da 
aplicação da metodologia da alternância, em que o aluno morador da 
zona rural permanece quinze dias na sede da escola e quinze dias 
ocupando-se com a prática dos ensinamentos que recebe na escola. 
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Nesse sentido, é importante observar que a Constituição mineira, 
em seu art. 198, ao estabelecer os meios pelos quais o poder público 
garantirá a educação, prevê, entre essas medidas, a "promoção da 
expansão da rede de estabelecimentos oficiais que ofereçam cursos 
gratuitos de ensino técnico-industrial, agrícola e comercial, 
observadas as peculiaridades regionais e as características dos 
grupos sociais". 

Dessa forma, nota-se que o projeto está amparado pelos ditames 
constitucionais no que toca especialmente à educação, apresentando, 
entretanto, alguns vícios de inconstitucionalidade, que serão, a seguir, 
apontados. 

O primeiro ponto a se considerar é a previsão no projeto de que 
compete ao Poder Executivo firmar convênio com a Associação 
Mineira das Escolas Famílias Agrícolas - AMEFA. Tal dispositivo é 
desnecessário, tendo-se em vista que a celebração de convênios pelo 
Executivo consiste em uma atividade tipicamente administrativa, que 
dispensa a autorização do Poder Legislativo. A matéria já foi analisada 
pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a liminar da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade no 165, suspendeu a eficácia do inciso XXV 
do art. 62 da Constituição mineira, o qual determinava que a 
celebração de convênio pelo Governo do Estado com entidade de 
direito público ou privado necessita de autorização da Assembléia 
Legislativa ou de sua ratificação quando, por motivo de urgência ou de 
interesse público, for efetivada sem a referida autorização. 

Ademais, ressalte-se que, ao eleger a AMEFA como intermediária 
no repasse dos recursos públicos, o projeto de lei em análise o faz 
sem apontar nenhum critério que fundamente tal escolha, 
pretendendo criar em lei um privilégio descabido e não tolerado pelos 
princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a 
matéria, como a Lei Federal no 8.666, de 1993, que, em seu art. 116, 
institui normas para licitações e contratos da administração pública e 
aplica-se, no que couber, aos convênios celebrados por órgãos e 
entidades da administração. 

Há também que se ater ao fato de que o projeto, sem nenhuma 
justificativa para tanto, exclui do âmbito de incidência do programa as 
escolas famílias agrícolas que sejam mantidas pelo poder público, 
criando, assim, um privilégio descabido em favor das escolas que 
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sejam gerenciadas por associação autônoma, como se infere da 
leitura do inciso 11 do parágrafo único do art. 1°. Vê-se, pois, que o 
dispositivo em questão não pode prosperar, sob pena de afronta aos 
princípios da igualdade, da razoabilidade e da motivação, que devem 
amparar as ações do poder público. 

O projeto prevê, ainda, no inciso V do parágrafo único do art. 1°, a 
necessidade de que o centro educacional seja membro da AMEFA, 
para que seja considerado uma escola família agrícola para os efeitos 
do programa. Essa norma fere o disposto no art. 5°, XX, da 
Constituição Federal, que prevê que "ninguém poderá ser compelido a 
associar-se ou a permanecer associado;". 

No que toca a esse assunto, é importante também salientar que o 
projeto, em seu art. 3°, determina competências para a AMEFA, 
contrariando, dessa forma, o inciso XVIII do art. 5° da Constituição 
Federal, que veda a interferência estatal no funcionamento de 
associações. 

Destaque-se, ainda, que o projeto não observa a norma do art. 213 
da Constituição Federal, que estabelece requisitos para a destinação 
de recursos públicos às escolas comunitárias, filantrópicas ou 
confessionais, entre os quais se destacam a necessidade de que 
estas escolas comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus 
excedentes financeiros em educação e a destinação do patrimônio da 
escola a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao 
poder público, no caso do encerramento de suas atividades. 

Ainda no que se refere ao repasse de verbas para entidades 
privadas, é importante destacar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Estadual - LDO ( Lei n° 13.959, de 2001) - determina, em seu art. 24, 
que a celebração de convênio para transferências de recursos a 
entidades privadas sem fins lucrativos, bem como a sua programação 
na lei orçamentária, estão condicionadas ao cumprimento do disposto 
na Lei no 12.925, de 1998, que trata da concessão de benefícios de 
assistência social pelo Estado e estabelece uma série de requisitos 
que devem ser observados para a percepção das subvenções e dos 
auxílios sociais. Tais exigências não foram mencionadas no projeto de 
lei em análise, denotando mais uma desconformidade com o nosso 
ordenamento jurídico. 

Verificamos, ainda, a necessidade de se retirar do projeto o 
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dispositivo que exige que a escola adote o sistema de eleição 
direta para seus cargos de direção e coordenação para que possa ser 
beneficiada com os recursos do programa, por considerarmos que 
esta norma fere a autonomia das escolas particulares, assim como 
das escolas municipais a serem beneficiadas pelo programa. 

Pelas razões expostas e visando a sanar as irregularidades 
apontadas, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo no 1, 
que traça as diretrizes para a implantação do programa, retirando do 
projeto os dispositivos inconstitucionais, e observa as normas federais 
e estaduais referentes ao repasse de verbas públicas para entidades 
privadas. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1.886/2001 na forma do Substitutivo 
no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Institui o Programa de Apoio Financeiro à Escola Família Agrícola do 

Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa de Apoio Financeiro à Escola 

Família Agrícola do Estado de Minas Gerais. 
Art. 2° - Será beneficiado com recursos provenientes do programa 

instituído no art. 1 o o centro educativo comunitário que: 
I - ofereça cursos gratuitos de ensino fundamental da 5• à a• série e 

de ensino médio, com educação profissional; 
11 - seja gerenciado pelo poder público ou por uma associação 

autônoma, composta de pais, pessoas e entidades comprometidas 
com o desenvolvimento da agricultura familiar; 

111 -aplique o método pedagógico da alternância; 
IV - tenha como objetivo a formação integral da pessoa humana, 

com a transmissão dos conceitos e conteúdos do desenvolvimento 
sustentável. 

Parágrafo único - O centro educativo gerenciado por associação 
autônoma receberá repasse de recursos do Poder Executivo se a 
entidade: 

I - possuir finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes 
financeiros em educação; 
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11 - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola 

comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso 
do encerramento de suas atividades; 

111 -for declarada de utilidade pública por lei. . 
Art. 3° - O repasse de recursos do programa para entidades privadas 

sem fins lucrativos se dará mediante a celebração de convênio 
firmado pelo Poder Executivo no qual serão definidos os critérios para 
o repasse dos recursos públicos às escolas de que trata esta lei, bem 
como os critE§rios para a prestação de contas da sua aplicação, 
observado o disposto na Lei n° 12.925, de 30 de junho de 1998. 

Art. 4 o - O Poder Executivo manterá cadastro atualizado das escolas 
famílias agrícolas em funcionamento no Estado, contendo dados 
relacionados ao número de alunos, professores e funcionários 
administrativos. 

Art. 5° - São recursos do Programa: 
I - os constantes no orçamento da Secretaria de Estado da 

Educação ou das entidades a ela vinculadas; 
11 - os provenientes de doações do Estado; 
111 - outros. 
Art. 6° - Os recursos do programa repassados às escolas destinam-

se ao custeio de despesas de administração e docência, as quais se 
sujeitam aos limites previstos no plano de cargos e salários do Estado. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho 

Silveira - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.948/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei sobre o 
qual versa o presente parecer institui o Serviço Auxiliar Voluntário na 
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/2/2002, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para ser apreciado quanto aos aspectos 
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de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em atenção ao 
disposto no art. 188, c/c a alínea "a" do inciso 111 do art. 102, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise institui, na Polícia Militar e no Corpo de 

Bombeiros Militar, o Serviço Auxiliar Voluntário, de natureza 
profissionalizante e que tem por finalidade a execução de atividades 
administrativas, de saúde e de defesa civil. O voluntário não terá 
poder de polícia, sendo-lhe vedado ainda o porte ou o uso de arma de 
fogo no exercício das funções inerentes ao voluntariado. 

O projeto prevê ainda que o candidato à vaga de voluntário 
preencha diversos requisitos, entre os quais não ter antecedentes 
criminais, ter boa saúde, ter concluído o ensino médio, ser maior de 
18 anos e obter aprovação em prova de seleção. 

O art. 61 da Constituição Estadual determina que cabe à Assembléia 
Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Estado. 

É verdade que a alínea "f" do inciso 111 do art. 66 do mesmo diploma 
legal reserva ao Chefe do Executivo a iniciativa privativa de projeto de 
lei sobre a organização da Polícia Militar. Entretanto, o § 2° do art. 70 
da Carta Estadual prevê que "a sanção expressa ou tácita supre a 
iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo". 

Cumpre ainda ressaltar que a proposta do nobre Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva deita alicerces na Lei Federal no 10.029, de 20/10/2000, 
que estabelece normas para a prestação voluntária de serviços 
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e defesa civil nas 
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares. 

O art. 1 o da norma citada prevê: 
"Art. 1 o - Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir a 

prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços 
auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos 
Corpos de Bombeiros Militares, observadas as disposições desta Lei". 

A proposição em comento, ao instituir o Serviço Auxiliar Voluntário 
na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 
Gerais, o faz, estritamente, dentro dos balizamentos traçados pela 
citada lei federal. 

Acrescentamos ainda que, no vizinho Estado de São Paulo, 
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encontra-se em vigor, desde 8/3/2002, a Lei n° 11 .064, com 
objetivos idênticos aos pretendidos pela feliz iniciativa do parlamentar 
mineiro. 

Para que a excelência do projeto não seja comprometida por 
simples imprecisão de termos, faz-se necessário emendá-lo, 
ressaltando que a emenda, de forma nenhuma, lhe altera a 
substância. 

Conclusão 
Dadas essas razões, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.948/2002 com 
a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Substitua-se, no projeto, "Soldado PM do Corpo de Bombeiros 

Militar", por "Soldado PM Temporário do Corpo de Bombeiros Militar''. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Durval 

Ângelo - Eduardo Hermeto. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 21/3/2002, as seguintes 
comunicações: 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Ronaldo 
Geraldo de Castro, ocorrido em 19/3/2002, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Osvaldo 
Damasceno, ocorrido em 19/3/2002, em Lagoa da Prata. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do Sr. Geraldo 
Bueno, ocorrido em 16/3/2002, em Campo do Meio. (-Ciente. Oficie-
se.) 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado 
Anderson Adauto - Palavras do Sr. José Rogério Lara - Outorga de 
Medalha - Palavras do Sr. Luiz Carlos Santos - Apresentação Musical 
- Entrega de placa - Encerramento - Ordem do dia. 

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

Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Anderson Adauto - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues -
Eduardo Brandão - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio -
Luiz Fernando Faria - Miguel Martini - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) -Às 20h15min, 

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. 

Ata 
- O Deputado Anderson Adauto, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Sr. Locutor (José Soares Júnior) - Convidamos a tomar assento à 
mesa os Exmos. Srs. Marcelo Siqueira, Presidente da COPASA-MG, 
ex-Presidente de Furnas, representando o Governador do Estado, Dr. 
Itamar Franco; Francelino Pereira, Senador da República; Elias 
Murad, Deputado Federal; Luiz Carlos Santos, Presidente de Furnas 
Centrais Elétricas S.A.; José Rogério Lara, Presidente da Associação 
dos Municípios do Lago de Furnas, representando os Prefeitos dos 
municípios da área de atuação de Furnas; Alexandre Bercó, Prefeito 
Municipal de Tupaciguara e Presidente da AMVAP; Dimas Fabiano, 
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Diretor de Engenharia e Construção de Furnas; Deputado 
Anderson Adauto, autor do requerimento que deu origem a esta 
homenagem. 

Registro de Presença 
O Sr. Locutor - Gostaríamos de registrar a presença, em Plenário, 

dos Srs. Wantuil de Souza, do Município de Aguanil; Nacib Duarte 
Bechir, de Campo Belo; Sérgio Lopes Lamounier, de Candeias; José 
Rogério Lara, que já integra a nossa Mesa, de Guapé; Messias 
Antônio Silva Oliveira, de Perdões; Paulo Hipólito de Souza, de 
Nepomuceno; José Márcio Ferreira, de Conceição do Rio Verde; Jens 
Villela, de Coqueiral; Márcio Henrique Rodrigues, de llicínia; lvanir 
Rodrigues Ferreira, de São João Batista do Glória; Dimas dos Reis 
Ribeiro, de Alterosa, e Rubens Barros Santos, de Cambuquira. 
Registramos, ainda, a presença do ex-Presidente de Furnas, Dr. Luiz 
Cláudio de Almeida Magalhães; de alguns Diretores: Drs. Heitor 
Herberto Sales, Márcio Nunes e Celso Ferreira; do limo. Sr. José 
Pinto de Barros Neto, nesta oportunidade representando o Presidente 
da CEMIG, Dr. Djalma Morais, e do limo. Sr. Presidente da Junta 
Comercial de Minas, Marcos Tito. Registramos, ainda, a presença dos 
Prefeitos Municipais de Passos, José Hernani; de Campo do Meio, 
Nataniel Marinho; de Campos Gerais, Maurício Rabelo; de Elói 
Mendes, Paulo Roberto Belatto; de Conceição do Mato Dentro, José 
Fernando Aparecido de Oliveira; de Fronteira, Aramis Passuelo; dos 
Srs. Carlos Alberto Penna, Diretor da Fundação Mário Penna; Rogério 
Correia, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
Energética de Minas Gerais, e Marcos Túlio de Melo, Presidente do 
CREA, e o Prefeito Municipal de Lagoa Santa, Genesco Aparecido de 
Oliveira Júnior. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a empresa 

Furnas Centrais Elétricas S.A. pelo 45° aniversário de sua fundação. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, a 
ser executado pelo trio de piano, oboé e violino dos músicos da 
Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 
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Em 28/2/57, o Presidente Juscelino Kubitschek, com sua 

extraordinária visão de estadista, assinava o ato de criação daquela 
que é hoje uma das maiores empresas deste País: Furnas Centrais 
Elétricas. 

Recordando aquele momento histórico, quis o nobre Deputado 
Anderson Adauto, meu ilustre antecessor na Presidência desta Casa, 
comemorar o transcurso dos 45 anos de fundação de Furnas com a 
realização desta reunião especial. 

Esta homenagem adquire, na hora presente, significado muito maior, 
pois foi exatamente na gestão do Presidente Anderson Adauto que 
este parlamento tornou-se autêntico centro de resistência popular 
contra a privatização desse grande patrimônio de Minas e do Brasil. 

De fato, sediamos aqui, em 18/5/99, o lançamento do Fórum 
Nacional Contra a Privatização de Furnas e das Águas Brasileiras. 
Logo em seguida, no mês de junho, foi criada, por decisão da Mesa 
da Assembléia, comissão especial para estudo do problema. 

Em 1999, período crítico para o futuro de Furnas, esta Casa esteve 
inteiramente mobilizada, com a organização de vários atos públicos, 
na luta política para manter, sob controle nacional, a empresa líder do 
setor de energia elétrica no Brasil. 

Em dezembro do mesmo ano, outro grande marco dessa 
mobilização foi a criação da Frente Parlamentar Jorge Hannas contra 
a privatização de Furnas. Naquela oportunidade, lideranças políticas 
de todo o País aqui estiveram presentes e deram início a um 
movimento suprapartidário apoiado por dezenas de entidades e 
movimentos sociais. 

Encerrando aquele memorável ato público, o então Presidente 
Anderson Adauto afirmou: "É com a responsabilidade de sermos o 
fermento que temos o dever de aumentar a massa da consciência de 
nosso povo, de lutar e de defender o que é nosso". 

Certamente, foi essa mesma luta em defesa do patrimônio público, 
construído, ao longo de décadas, com o capital e o trabalho dos 
brasileiros, que fez esta Casa aprovar, em nossa gestão e com muita 
honra para esta Presidência, a PEC 50, promulgada no dia 
29/10/2001. 

De autoria do Exmo. Sr. Governador Itamar Franco, essa emenda à 
Constituição representa poderosa barreira contra a alienação de 
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ações de empresas controladas pelo Estado, como a CEMIG e a 
COPASA-MG. 

Essa vigorosa linha de ação política tem plena continuidade nesta 
Assembléia. Ainda ~este semestre será realizado o segundo 
seminário legislativo "Aguas de Minas", que poderá ampliar, com suas 
propostas, os dispositivos já existentes na legislação que disciplina a 
política estadual de recursos hídricos. 

São ações e iniciativas que merecem ser destacadas nesta 
homenagem, exatamente porque fazem parte de um projeto político 
comprometido com os verdadeiros interesses nacionais, aqueles que 
animaram a vida e a obra do grande Presidente Juscelino Kubitschek. 

Este ideário político nos transmite a lição de que a sociedade 
brasileira,. por intermédio do Estado, deve e precisa exercer controle 
sobre setores estratégicos para o desenvolvimento nacional. Furnas é, 
sem dúvida, extraordinário exemplo da capacidade e do talento que 
temos para criar uma empresa com padrão de excelência 
mundialmente reconhecido. Empresa que tem servido ao Brasil como 
instrumento essencial ao nosso progresso econômico e social, 
abastecendo uma região onde vive metade da população brasileira e 
onde se concentra quase 70% da produção industrial do País. 

São 45 anos que inspiram e apontam os caminhos que deveremos 
seguir! Os caminhos de uma nação mais soberana e livre, mais justa e 
independente. 

Palavras do Deputado Anderson Adauto 
Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Marcelo Siqueira, 

Francelino Pereira, Luiz Carlos Santos, José Rogério Lago, Rogério 
Lara, Prefeito Alexandre Becor, Dimas Fabiano, Srs. Deputados, ex-
Presidentes de Furnas, ex-diretores, funcionários, convidados, "O 
pensamento cria, mas é a vontade que realiza. As melhores idéias 
estão destinadas a desaparecer se a vontade não as puser em 
execução". Pois foi essa feliz conjunção de pensamento e vontade 
que levou à fundação de Furnas Centrais Elétricas, cujos 45 anos 
estamos hoje comemorando nesta Assembléia. 

Realmente, não fosse a visão além de sua época e a vontade férrea 
de Juscelino Kubitschek de Oliveira, não teríamos hoje a realidade de 
Furnas e do sistema elétrico nacional. Foi essa perspectiva do futuro 
que levou Juscelino Kubitschek a criar, em 1957, a Central Elétrica de 
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Furnas. Naquela época, por ironia, como acontece hoje, o Brasil 
sofria o risco de um colapso energético, pois o processo de 
industrialização que então se acelerava estava ameaçado pela falta 
de energia elétrica. 

É oportuno observar, a propósito, que o ano de 1957 se insere em 
período de transição na estrutura socio-econômica brasileira. De país 
essencialmente agrícola e exportador de matérias-primas, 
passávamos à industrialização, resultando em profundas alterações 
na vida de nossos patrícios. Não obstante o mundo viver a tensão da 
Guerra Fria, que se instalou ao final da Segunda Guerra Mundial, o 
Brasil vivia época ímpar, acreditando em seu próprio potencial e 
buscando exercer papel de destaque no contexto das nações. 

Furnas nasceu de um projeto grandioso, com a missão 
extraordinária de aumentar em mais de 30% a capacidade energética 
então instalada no Brasil. Quarenta e cinco anos depois de sua 
criação, Furnas Centrais Elétricas se transformou na maior empresa 
de energia elétrica do Brasil e desenvolveu tecnologias que a colocam 
como uma das empresas mais avançadas do mundo na geração de 
energia elétrica. 

Furnas, além de gerar energia a preços que tornam competitivos 
nossos produtos no exterior e fornecer a energia que ilumina os 
Estados onde se concentram 71% da produção industrial brasileira e 
metade de nossa população, demonstra a capacidade tecnológica de 
nossa Nação. 

Não é por acaso que hoje Furnas atua em 13 países ao redor do 
mundo, desenvolvendo projetos de consultoria e assistência técnica. 
Porém, não vou me estender nos números grandiosos da Companhia, 
pois com muito mais propriedade, tenho certeza, o Dr. Luís Carlos 
Santos irá fazê-lo. A nossa intenção é, na verdade, enfatizar o seu 
papel para o desenvolvimento de nosso País. 

Aliás, ao ouvirmos as palavras do representante de nossa 
homenageada, tenhamos em mente toda aquela legião de grandes 
profissionais que com ela já colaboraram ou vêm colaborando ao 
longo de sua história, e que também são homenageados por esta 
Casa. Particularmente, gostaríamos de fazer menção ao engenheiro 
Walton Pacelli de Andrade. Detentor de extraordinário currículo 
técnico, sedimentado nas melhores universidades do mundo, Walton 

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



998 
emprestou seu concurso inestimável na construção de grandes 
obras de Furnas, bem como em outros marcos da tecnologia nacional, 
como a Usina Nuclear de Angra dos Reis. 

Furnas surgiu em época em que nossas lideranças maiores 
acreditavam que era possível construir uma nação e um país. E é 
pena que depois de todos esses anos e de tantos benefícios gerados 
ao longo do tempo, não só pela atuação de Furnas, mas também de 
outras grandes empresas, construídas através do esforço e da 
capacidade do povo brasileiro, visão política equivocada leve os atuais 
dirigentes da Nação a tentar alienar o controle nacional sobre 
companhias essenciais ao desenvolvimento e à soberania nacional. 

Não vamos nos alongar nos equívocos das privatizações, pois nosso 
objetivo é celebrar os 45 anos de trajetória vitoriosa de empresa tão 
importante para os brasileiros. Mas consideramos fundamental 
ressaltar a importância da atuação das empresas estatais em setores 
estratégicos, como a geração e transmissão de energia elétrica, o 
saneamento básico e a exploração do petróleo. É realmente um 
paradoxo que, no momento em que comemoramos os 45 anos de 
fundação de Furnas, companhia que surgiu, repito, graças à crença de 
que era possível criar um projeto de desenvolvimento nacional, ainda 
existam vozes a defender as teses neoliberais do estado mínimo e da 
auto-regulamentação do mercado. Vimos que o mercado não pode 
substituir o Estado em suas funções básicas, sendo as crises 
energéticas da Califórnia e do Brasil a comprovação de que os 
Governos têm papel fundamental a exercer nos setores estratégicos 
da economia e da vida das nações, como ocorre em área tão 
importante como a da geração e transmissão de energia elétrica. 
Acredito que o constrangimento vivido pelos atuais dirigentes 
nacionais, com a decidida reação da sociedade brasileira - com que 
esta Casa fez coro e da qual foi condutora naquele momento -, à 
tentativa de se privatizar Furnas, a CHESF e a Eletronorte, deve ter 
tido o mesmo gosto amargo daquele experimentado por essas 
mesmas lideranças quando, na solenidade comemorativa dos 100 
anos de nascimento de Juscelino Kubitschek, o povo de Diamantina, 
com eloqüente indiferença, recebeu aqueles que gostam de se 
comparar a Juscelino, mas que, na prática, fazem um Governo que 
contradiz tudo o que foi feito e defendido pelo grande estadista 
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mineiro e brasileiro. 

No lugar do desenvolvimento calcado no esforço e no trabalho 
árduo, que apostava no potencial do País, implantado por JK e outros, 
temos hoje dirigentes que defendem um modelo que consiste na 
desnacionalização das empresas brasileiras e nos reduz, na prática, à 
condição de colônia de determinados países desenvolvidos. 

Não foi por acaso que Minas, unida, levantou-se na defesa de 
Furnas como empresa pública, controlada pelos brasileiros, quando se 
tentou sua privatização. Em inúmeros atos públicos, a população 
mineira se manifestou de forma contundente contra a privatização de 
Furnas e o mesmo ocorreu em várias partes do Brasil. 

Aqui mesmo, nesta Casa, como bem colocou o 1°-Vice-Presidente, 
houve consenso poucas vezes visto em nossa história; 71 dos 77 
Deputados integraram a Frente Jorge Hannas Contra a Privatização 
de Furnas, presidida pelo Deputado Alberto Pinto Coelho. Esse 
movimento mostrou que as lideranças políticas mineiras têm 
consciência da importância de Furnas para o Brasil, pois dele 
participaram Deputados de todos os partidos e de diferentes posições 
ideológicas, unidos na defesa de uma Companhia que se fez grande 
em nosso País. 

Senhores e senhoras, o registro sobre a intenção da equipe 
econômica do atual Presidente da República tem de ser feito, isso 
deve ficar registrado nesta Casa, que tanto lutou, como muitas outras 
entidades e brasileiros lutaram também, por que Furnas não fosse 
privatizada. 

Entendemos também que outro registro tem de ser feito nesta Casa 
do povo mineiro: a ação corajosa e leal com o Presidente da 
República, mas correta e leal também com o povo brasileiro, da atual 
diretoria de Furnas, capitaneada pelo Dr. Luiz Carlos Santos, mineiro 
de nascimento, que fez toda a sua vida política no Estado de São 
Paulo, que teve mais visão e sentimento sobre a necessidade de 
defender uma empresa do Sul de Minas do que determinados 
representantes daquela região, que faziam parte do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, mas que não tiveram a coragem e a 
lisura do senhor. É perfeitamente possível sermos leais àqueles que 
nos indicam - no caso do Sr. Luaiz, foi indicação pessoal do 
Presidente da República -, mas é perfeitamente possível ser leal 
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também à comunidade. O Sr. Luiz teve o que nós, que estávamos 
na Oposição, não tivemos, a oportunidade de mostrar ao Presidente 
os equívocos que estava praticando naquele momento. Teve a 
condição de estar com ele, mostrar o equívoco que era privatizar 
Furnas naquele modelo, e as coisas mudaram. 

Quero, em nome de toda a Assembléia Legislativa e de todos os 
mineiros, fazer este registro, que precisa ser feito, da mesma forma 
que o registro dos equívocos da equipe econômica e do Presidente. 

Acho importante registrarmos na Casa o comportamento da atual 
diretoria, capitaneada por V. Exa. Quando se fala do problema 
energético no Brasil, sobretudo aquele vinculado às hidrelétricas, 
tende-se a esquecer a questão das águas. 

São um ponto de crucial importância os recursos hídricos. Nâo nos 
podemos furtar à realidade de que a água é um bem raro, caro e 
estratégico. A defesa das águas deve preceder a própria preservação 
do patrimônio energético. Se assim não for feito, estarão em risco a 
segurança e a soberania nacionais. 

A água é um bem de fundamental importância para o Brasil e 
desperta nas nações mais poderosas do mundo a cobiça e o desejo 
de controlar nossos mananciais. Depois de exaurirem a natureza em 
seus próprios países, os que se julgam donos do mundo voltam suas 
atenções para os fabulosos recursos de nossas reservas de vida. A 
água é fonte de toda a vida orgânica. Sem ela a Terra seria, como 
quase todos os corpos celestes, imensa rocha seca e estéril. Mas a 
água limpa, doce, pura, capaz de sustentar a vida, é um bem que, a 
cada ano, vem diminuindo. Temos de ter a nossa atenção voltada 
para esse fato também. 

Hoje o abastecimento de água é das maiores preocupações dos 
governos em todo o mundo, e a defesa da manutenção de Furnas sob 
o controle nacional é também forma de termos controle sobre nossas 
águas. Os abastecimentos domiciliar e industrial, a irrigação, a 
piscicultura, o funcionamento de hidrovias são feitos com as mesmas 
águas utilizadas para gerar energia. Os especialistas são unânimes 
em apontar o risco de escassez de água em várias partes do mundo, 
e o controle público sobre as empresas que utilizam as águas como 
insumo deve e deverá ser cada vez mais importante para que seja 
assegurado a todos o acesso às águas. 
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Sr. Presidente, senhoras e senhores, como ocorre também com 

as pessoas, as companhias experimentam diversas fases em sua 
vida, e Furnas não é exceção. Na fase dos governos militares, por 
exemplo, não só Furnas, mas nenhuma outra companhia energética, 
tinha a consciência comunitária que têm hoje. 

Sr. Presidente, tive a honra de nascer no Triângulo, onde está o 
maior número de lagos do Estado. Pude perceber que mesmo a 
CEMIG, no momento do Governo Militar, tinha a mesma concepção. 
Diria que foi mudada essa concepção mais comunitária de maior 
envolvimento com a sociedade, com a construção da Usina de Nova 
Ponte, quando foi inundada uma cidade. Aí, sim, quando o Brasil já 
vivia período pleno de democracia, conseguimos mostrar à direção da 
CEMIG que as populações que vivem ao redor, que foram as 
primeiras a se sacrificar no momento da construção das referidas 
hidrelétricas, tinham voz. E precisávamos mostrar a necessidade de 
fazer com que as empresas tivessem compromisso social com aquela 
regrao, onde as hidrelétricas estão contribuindo para o 
desenvolvimento do Brasil. Ali foi um marco. Houve mudança não 
apenas em Furnas, mas em todo o setor hidrelétrico brasileiro. Todas 
as usinas posteriores foram construídas com uma nova concepção, 
com uma nova lógica. 

No período em que Furnas e outras grandes geradoras passaram a 
operar, as decisões eram tomadas de forma autoritária, de cima para 
baixo, sem discussão mais profunda com a sociedade, sob regras 
despóticas estabelecidas pelos regimes militares. Também fruto desse 
período autoritário da vida nacional, as estatais se esqueceram de seu 
compromisso com a eficiência, o qual toda empresa deve buscar. 

Essa era uma postura que guardava sintonia com os tempos 
sombrios então vividos. Em um segundo momento de sua história, 
quando ocorreu a redemocratização do Brasil, Furnas se adequou aos 
novos tempos e abriu canais de comunicação com a sociedade, 
principalmente aquela que vive no entorno do lago. 

Hoje, quando tentamos construir um Brasil mais solidário - e as 
empresas sabem da importância de ter compromissos efetivos com as 
comunidades onde atuam posso testemunhar, com muita 
propriedade, o empenho da direção de Furnas no sentido de atender 
às reivindicações das comunidades situadas em sua área de 
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influência. Hoje mesmo, na sede da empresa, em Belo Horizonte, 
foram assinados convênios com Prefeituras de 19 cidades da área de 
Furnas, para a realização de obras importantes para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas que vivem no entorno das barragens e 
para o desenvolvimento dos municípios situados em sua área ·de 
influência. 

Considero que Furnas vive nova fase, em que a busca da eficiência 
administrativa é um objetivo constante, e o compromisso com a 
comunidade, um imperativo. Os dirigentes de outras empresas 
estatais também perceberam que a eficiência administrativa é meta a 
ser permanentemente procurada, até para fornecer subsídios para os 
que, como eu, defendem o papel das empresas estatais nos setores 
mais importantes da economia nacional. 

Dessa forma, o momento não poderia ser mais propício para 
enfatizar, mais uma vez, nossa postura contra a privatização de 
Furnas e das demais empresas que atuam em áreas estratégicas do 
País. Creio que todos nós, que temos espírito de brasilidade e de 
nacionalismo, temos também o dever de defender a permanência, nas 
mãos do Estado, das empresas de energia elétrica que sobraram 
desse malfadado processo de privatização, para que se mantenham 
públicas, contribuindo com o desenvolvimento do País. 

Em outubro próximo vou concorrer a um lugar na Câmara dos 
Deputados, onde meu compromisso será, entre outros, o de lutar 
pelos valores nacionais, pelo fortalecimento de nosso mercado e das 
empresas brasileiras. Por essa razão, reitero meu objetivo de 
defender a permanência do controle dos brasileiros sobre as 
empresas estratégicas, como é o caso das geradoras de energia 
elétrica. 

O Presidente de Furnas, que se desincompatibiliza do cargo no final 
do mês, também vai disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. 
Tenho certeza de que também estará em Brasília lutando, entre outras 
bandeiras, para que Furnas não seja privatizada naquele modelo 
inicialmente pretendido pelo atual Presidente da República. 

Sr. Presidente, senhoras e senhores, falar sobre Furnas é por 
demais atraente, seja por sua história permeada pela superação de 
enormes e sucessivos desafios; seja por sua importância para Minas e 
para o Brasil; seja pela influência que sua atuação exerce sobre a vida 
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de milhões de brasileiros; seja pela tentativa recente, felizmente 
frustrada pela mobilização da sociedade civil organizada, de privatizá-
la. 

Teríamos outros temas ligados a Furnas que seriam suficientes para 
falarmos durante horas, mas o bom-senso nos obriga a encerrar este 
pronunciamento, agradecendo a presença de todos, especialmente da 
direção e do corpo técnico de Furnas, que têm mostrado grande 
interesse em atender às reivindicações de muitas comunidades 
mineiras. 

Espero sinceramente que as próximas gerações possam comemorar 
o centenário de Furnas como empresa brasileira, prestadora de 
serviços ao nosso povo, como tem ocorrido ao longo de sua história, 
contribuindo, de forma capital, para o desenvolvimento do Brasil e 
para a afirmação de nossa soberania sobre a integridade de nosso 
território, de nossas águas e de nossas riquezas. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. José Rogério Lara 
Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Marcelo Siqueira, 

Francelino Pereira, Elias Murad, Luiz Carlos Santos, Alexandre Bercó, 
Dimas Fabiano, Deputado Anderson Adauto, Deputados Estaduais, 
amigos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, minhas senhoras e 
meus senhores, coube-me o prazer e a honra de falar representando 
os municípios que são banhados pelas águas dos rios de Minas 
Gerais que estão em área de influência de reservatórios ou foram 
objeto de instalações de produção, transformação e transmissão de 
energia de Furnas Centrais Elétricas. Passaram-se 45 anos desde a 
fundação de Furnas, quando o então Presidente Juscelino Kubitschek, 
em 28/2/57, autorizou o seu funcionamento como empresa de energia 
elétrica. A gigantesca obra da Usina de Furnas, orçada em cerca de 
US$335.000.000,00, um valor inacreditável para a época, teve seu 
início de operação em 1963. 

Como todos sabemos, não havia na época a legislação ambiental, 
que hoje conhecemos, e muito mais do que isso, não havia, por parte 
da sociedade civil e dos governantes, a consciência plena dos efeitos 
locais e seus desdobramentos para as populações atingidas pelas 
águas dos reservatórios, pelas linhas de transmissão e subestações. 
Estávamos no início da década de 60, o processo de industrialização 
caminhava rapidamente, com grandes empresas multinacionais 
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desembarcando no País e com uma migração veloz das 
populações rurais para as grandes cidades, sedentas de energia 
elétrica. 

Nesse contexto, fácil é reconhecer que o objetivo dos 
emprendimentos e de seus empreendedores concentrava-se no 
desafio à engenharia nacional de domar nossos cursos de água e dali 
extrair a energia necessária para alavancar o progresso do Brasil. 

A bem da verdade, devemos reconhecer que Furnas, mesmo 
inexistindo uma legislação forte no campo social e ambiental, não 
deixou de desenvolver uma série de ações para a população, de 
modo a preservar a fauna e a flora. Aí está, como testemunha, a 
famosa Igreja de Guapé, que, atingida pelas águas, foi totalmente 
reconstruída na parte alta da cidade. Da mesma forma, foram 
construídas casas, estradas, pontes, diques, relocadas pessoas bem 
como instituídos sistemas de balsas em alguns pontos do lago que se 
formou. A estação de piscicultura e o reflorestamento de suas 
margens são também desse período. Nesses 45 anos muito se fez, 
mas muito ainda há para ser feito. 

Com o passar dos anos, novas usinas e sistemas de transmissão 
foram construídos e acompanhados pelo desenvolvimento de nossas 
cidades, como também pela modernização de conceitos existentes e 
da nossa forma de lidar com as populações e com a natureza. A visão 
antiquada de empreendedores, os que representavam os maus, e as 
Prefeituras e os cidadãos, os bons, mudou muito. Existe, hoje em dia, 
a compreensão mútua de que, na verdade, o que se institui quando se 
iniciam as obras de uma usina é o estabelecimento de uma parceria 
permanente, pois, passados todos esses anos, continuamos 
realizando atividades nesse mesmo reservatório da Usina de Furnas. 
Pelas informações que temos, continuaremos por muito tempo a nos 
defrontar com esse tipo de problema, pois energia elétrica gerada a 
partir da água ainda é a mais barata e menos poluidora, e, graças a 
Deus, a água é uma dádiva natural do Brasil e, particularmente, de 
Minas Gerais. 

Devemos registrar que a opção por uma parceria harmoniosa entre 
Furnas, as cidades que estão na região de formação dos rios que 
chegam a seus reservatórios e os municípios lindeiros tem sido 
proveitosa para ambos os lados. Do ponto de vista dos municípios, 
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Por outro lado, as ações de reflorestamento e obras que redundam 
em combate ao assoreamento e manutenção dos mananciais 
resultam em enchimento dos reservatórios das usinas e, 
conseqüentemente, disponibilidade de matéria-prima, a água para a 
produção de energia elétrica. 

Para aquilatar as ações empreendidas fizemos um levantamento e 
pedimos desculpas, desde já, porque pode ele conter alguma falha de 
tipo de obra ou município não citado, mas é só para exemplificar a 
gama das ações que Furnas vem desenvolvendo em Minas Gerais. 
Notem os senhores os diferentes tipos de obras e ações: construção 
de praças, galpões, recuperação de pontes, hospitais, recuperação de 
igrejas, veículos, pavimentação de estradas, esgotamento sanitário, 
rede de esgotos mobiliários, computadores, escolas, centros culturais, 
canalização de córregos, creches, diques, muros, ancoradouros, etc. 

Essas obras foram desenvolvidas recentemente ou estão em plena 
atividade nos seguintes municípios de Minas Gerais: Aguanil, 
Alterosa, Aiuruoca, Alienas, Andrelândia, Arantina, Bom Jardim, Boa 
Esperança, Bocaina de Minas, Campo Belo, Capitólio, Carvalhos, 
Campo do Meio, Carmo do Rio Claro, Cristais, Elói Mendes, Fruta!, 
Guapé, Guaraci, lbiraci, ltajubá, ltutinga, llicínea, Jesuânia, Lavras, 
Lambari, Nepomuceno, Passa-Vinte, Paraguaçu, Planura, Soledade 
de Minas, São José da Barra, São João Batista do Glória, São 
Sebastião do Rio Verde, Seritinga, Três Pontas e Varginha. 

As informações de que dispomos é que nos últimos anos mais de 60 
obras foram realizadas, consumindo investimentos da ordem de 
R$16.000.000,00. Por estarmos trabalhando diretamente com nossas 
comunidades, temos a visão do conjunto dessas obras sociais de 
Furnas e dos benefícios dali advindos. Não podemos deixar de nos 
lembrar que a energia gerada nessas instalações nos beneficia 
diretamente e que o peso de sua ausência sentimos no extenso e 
difícil período de racionamento que acabamos de enfrentar. 

Temos certeza de que, em Furnas, o compromisso com o 
desenvolvimento sustentável, harmonizando crescimento econômico, 
eqüidade social e utilização dos recursos sociais, tem sido 
preocupação crescente de todos os seus funcionários e, 
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particularmente, de seu Presidente, Dr. Luiz Carlos Santos, de 
seu Diretor de Planejamento de Engenharia e Construção, Dr. Dimas 
Fabiano de Toledo, e de seu Diretor de Produção e Comercialização 
de Energia Elétrica, Dr. Celso Ferreira, presentes nesta ocasião. 

Neste ano, estamos acompanhando as notícias de que Furnas teve 
o maior lucro de sua história, mostrando a todos que empresa pública 
brasileira, se bem administrada, pode gerar riquezas e benefícios com 
os recursos oriundos de sua própria atividade. 

Finalmente, parabenizamos Furnas, que conseguiu, nesses 45 anos, 
ser classificada pelos organismos especializados, nacionais e 
internacionais, como uma das melhores empresas brasileiras, com a 
qual nós, mineiros, temos o orgulho de estabelecer parcerias, 
ajudando, com nosso esforço e nossas águas, a proporcionar o 
desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado. 

Outorga de Medalha 
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento o Deputado 

Anderson Adauto procederá à outorga, ao Sr. Luiz Carlos Santos, da 
Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, Grau Mérito Especial, 
conferida em 2001 por iniciativa desse parlamentar. 

- Procede-se à entrega da medalha. 
Palavras do Sr. Luiz Carlos Santos 

Caro Presidente desta sessão, Deputado Alberto Pinto Coelho; 
amigo Senador Francelino Pereira, que me honra com sua presença; 
Marcelo Siqueira, Deputado Anderson Adauto, Deputado Elias Murad, 
José Rogério Lara, Deputados, Prefeitos, Vereadores, sinto-me 
honrado com esta homenagem. 

Já é privilégio nascer em Minas Gerais, e aqueles que nascem neste 
Estado cedo aprendem que a política é a arte do possível. Mas o 
mineiro sabe conciliar o espírito pragmático com a visão idealista da 
ação pública. O mineiro é capaz de sonhar com coisas grandes. 
Começou com Tiradentes, que sonhou grande e mudou o País. Mais 
recentemente em nossa história, o Manifesto dos Mineiros foi um 
sonho que acelerou a democratização do País. Juscelino foi um 
sonhador no sentido profético da palavra: transcendia o seu tempo, 
enxergava além de seu tempo e foi capaz de enxergar o futuro. Por 
isso, pôde fazer o que em sua época era considerado impossível e 
tinha as conhecidas resistências. Furnas foi fruto de um desses 
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sonhos, foi um sonho que, à época, era considerado inconcebível, 
mas que foi realizado. Havia as resistências naturais, diziam que isso 
geraria inflação. O FMI, naquela época, já se colocava contra 
Juscelino, que teve que romper com o Fundo para implantar a sua 
obra. 

Furnas é obra tão extraordinária que, voltando no tempo, podemos 
imaginar o Brasil de 1957, que gerava 3.000mw de energia, ou seja, 
1/3 do que gera hoje e 1/6 do que comercializa. E se não tivessem 
existido Juscelino e Furnas? A área que Furnas atende é responsável 
por 71% do PIB nacional, 67% da produção industrial. O que seria do 
Brasil sem Furnas? 

Quando cheguei a Furnas, há quase três anos, entrei num prédio 
que estava cercado pelos sindicalistas, pelos empregados da usina. 
Para chegar ao salão onde tomaria posse, tive de atravessar um 
corredor polonês. Durante o meu discurso fui aparteado várias vezes 
e disse àqueles que me aparteavam que esperassem, que dessem 
um voto de confiança, porque não trairia o sentimento de fé daqueles 
que ajudaram a construir Furnas. 

No dia seguinte ao da minha chegada estava marcada uma 
assembléia, para fazer a cisão para privatização de Furnas. Seria 
dividida em três pedaços, e eles seriam vendidos a controladores. 
Corporações de fora assumiriam esses pedaços de Furnas. No 
mesmo dia encaminhei uma carta, acompanhado por todos os 
Diretores, ao Ministro da época, dizendo que não concordava com 
aquilo. Não fui lá, designado pela confiança do Presidente Fernando 
Henrique, para ser o coveiro de Furnas. O processo continuou, e 
procurei o Presidente Fernando Henrique, porque o Presidente do 
BNDES na época - há três anos - dizia que venderia Furnas de 
qualquer jeito. Fui acompanhado de um grande amigo nosso, um 
grande mineiro, Dr. José de Castro, grande advogado. Fomos ao 
Presidente Fernando Henrique, e expus a ele a minha visão do que 
deveria ser a chamada privatização de Furnas, baseado nos exemplos 
de fora. No lugar de entregar Furnas dividida, esquartejada, a 
corporações de fora, que fizéssemos como na Inglaterra e na Europa 
Oriental, a chamada privatização democrática, através da 
pulverização do capital. Isso tem o mérito de fortalecer o mercado de 
capital interno do País, enquanto a venda para o controlador líqüida 
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com o mercado de capitais, indispensável para o financiamento do 
desenvolvimento do País. Mostrei a ele que o modelo inglês foi um 
sucesso. Naquela ocasião, 5% da população adulta da Inglaterra 
participava de 5% do mercado de capitais. Após a pulverização, esse 
número chegou a 20%, fortalecendo muito o mercado de capitais da 
Inglaterra. E naquele instante o mercado de capitais do Brasil estava 
morrendo por falta de liqüidez. Já se negociavam mais papéis 
brasileiros em Nova Iorque do que em São Paulo. Isso era de uma 
gravidade única, comprometendo o desenvolvimento do País. E a bem 
da justiça e da verdade, o Presidente Fernando Henrique apoiou 
inteiramente essa idéia e autorizou-me a contratar a Fundação Getúlio 
Vargas para explicitar esse modelo de pulverização, ou seja, a 
empresa estatal se torna empresa pública, autônoma, porque Furnas 
pertence hoje à "holding" ELETROBRÁS, que ficaria autômoma, com 
capital aberto. 

Seria aquilo que disse no discurso e pelo que fui repreendido: 
"Vamos criar a PETROBRÁS do setor elétrico". Ligaram-me e 
disseram: "Não. A PETROBRÁS é uma só". 

Esse é o caminho de Furnas e de toda empresa estatal brasileira. A 
bem da verdade, em três anos de luta, fui demitido na primeira página 
de um jornal duas vezes, porque resistia a esse tipo de imposição, a 
essa ditadura de mercado. Os cronistas diziam: "O mercado não está 
satisfeito com a diretoria de Furnas". "O mercado quer mudança da 
diretoria de Furnas". "O mercado acha que a diretoria de Furnas não é 
profissional". Que mercado é esse? Por trás do chamado mercado, o 
que queriam, realmente, era liqüidar a empresa, contrariados por um 
modelo novo de interesse nacional. A ditadura de mercado quebrou a 
Argentina. 

Fernando Henrique apoiou todos os nossos passos, mesmo porque 
eu não estaria mais em Furnas se não fosse seu apoio. 

Outra divergência: a empresa estatal tinha de investir para ampliar a 
oferta de energia. O País corria o risco, que se concretizou, de viver 
uma crise de abastecimento de energia. Tentamos investir. Dizia-se: 
"O FMI não permite o investimento da empresa pública, porque 
caracteriza despesa e afeta o déficit primário". O Presidente Fernando 
Henrique, em discurso recente, disse que isso é considerar os outros 
analfabetos, e os cronistas acrescentaram: "e estúpidos". Mas isso 
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prevaleceu e ainda prevalece. 

Tenta-se dar a contabilidade internacional que entende que 
investimento com dinheiro próprio, não financiado, é considerado 
despesa, porque altera o superávit primário. Portanto, não autorizam. 
Fernando Henrique, contrariando-os, permitiu investimentos de 
Furnas, que, este ano, investe mais de R$1.600.000.000,00. 

Se resisti, como disse, generosamente, o Deputado Anderson 
Adauto, foi porque permitiu-me resistir. Não teria condição de, 
sozinho, resistir a tanto poderio, a tanto interesse. 

A partir daí, foram travadas várias batalhas. Por que Furnas deu, em 
2000, o . lucro recorde, em sua história de 45 anos, de 
R$530.000.000,00, e por que, em 2001, dobrou esse lucro? Cem por 
cento de crescimento - isso não existe. Nenhuma empresa cresceu 
mais de 30% em relação ao lucro líquido. Furnas cresceu num ano de 
racionamento, em que todas as empresas da área tiveram prejuízo. 
Houve uma razão: enfrentei a briga com o chamado mercado. 

No primeiro período, queriam que Furnas pagasse. Havia uma 
resolução. Houve multa, porque não paguei a energia não gerada de 
Angra 2 no mercado "Spot". Aquilo significaria um prejuízo de 
R$600.000.000,00 para Furnas. Recusei-me a cumprir a resolução, 
por razão muito simples: Furnas não tinha contrato com Angra 2; não 
tinha, portanto, por que responder pelo atraso daquela usina e pagar a 
energia não gerada por ela. 

Pretenderam que as empresas privadas pudessem se valer da 
energia excedente de ltaipu. Fui ao Presidente da República, e ele 
mandou imediatamente cortar isso. Era um privilégio injustificado, que 
geraria prejuízo de mais de R$1.000.000,00 para o consumidor. 

Com o racionamento, levantou-se também a tese do Anexo 5°, o que 
significava indenização da ordem de R$15.000.000.000,00 a 
R$16.000.000.000,00 para as empresas distribuidoras e geradoras. 

Na comissão mista do Senado, com parecer de Saulo Ramos, 
mostrei que não era legal e cabível. Mudou-se, e a potência foi 
reduzida ainda mais. Furnas deu lucro de R$1.1 00.000.000,00. Pelo 
menos é o numero que temos hoje e mostra que uma empresa estatal 
pública é viável. 

Em três anos Furnas deu de lucro mais do que teria auferido o 
Tesouro com a venda dos seus ativos. Isto é, em três anos, Furnas 
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deu de lucro mais do que teria recebido pela venda definitiva, 
possivelmente com financiamento do BNDES. 

Recordo-me do Presidente do BNDES, Pio Borges, que dizia a toda 
a imprensa que venderia mas não o fez. Não vendeu, porque o 
Presidente Fernando Henrique prestigiou-me na luta contra esse tipo 
de comportamento que desserve ao País. 

Agora faz as críticas cabíveis ao FMI a coragem que Juscelino teve, 
quando rompeu com o Fundo. Temos de traçar o nosso destino, sem 
obedecer às determinações do Fundo para os países desenvolvidos. 
Quero fazer justiça ao Presidente Fernando Henrique. Se Furnas 
sobreviveu, foi graças a ele. 

O modelo a ser implantado tira Furnas da ELETROBRÁS, cria a 
empresa autônoma Furnas. Divide Furnas em transmissora e 
geradora, abre o seu capital. Como a PETROBRÁS teve seu capital 
excedente vendido com grande êxito pelo BNDES, Furnas pode ter 
parte das suas ações vendidas ao mercado com a participação dos 
empregados. Pode se transformar numa empresa pública como a 
PETROBRÁS. Esse é o caminho. 

Sinto-me orgulhoso por ter participado dessa luta. O País precisa de 
mais sonho e determinação. Este é um país viável, que só terá futuro 
na medida em que for capaz de afirmar sua soberania contra os 
interesses que não são os nossos. Agradeço a Minas e à Assembléia 
Legislativa, que sempre esteve ao lado da luta do povo brasileiro. 
Sinto muito orgulho de ter nascido em Minas Gerais. 

Apresentação Musical 
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento seremos 

brindados com a apresentação do trio musical da UEMG. 
- Procede-se à apresentação musical. 

Entrega de Placa 
O locutor - A Presidência fará, neste momento, a entrega ao Diretor-

Presidente da Empresa Furnas Centrais Elétricas S.A., Sr. Luiz Carlos 
Santos, de placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes 
dizeres: "Nos 45 anos de fundação da Empresa Furnas Centrais 
Elétricas S.A., a homenagem do Poder Legislativo Estadual pela 
decisiva e profícua participação da empresa no processo de 
desenvolvimento econômico e industrial do Estado. Belo Horizonte, 18 
de março de 2002. Deputado Antônio Júlio, Presidente. Assembléia 
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Legislativa do Estado de Minas Gerais". 

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo a certeza da anuência deste 
parlamento, por meio do Movimento da Frente Parlamentar Jorge 
Hannas, que obteve 71 das 77 assinaturas dos parlamentares, 
signatários desse movimento, e, com toda certeza, num 
reconhecimento inequívoco da participação do Governador Itamar 
Franco no movimento contra a privatização de Furnas, que fez, 
juntamente com este parlamento, das Gerais caixa de ressonância 
contra a privatização de Furnas, convida o Dr. Marcelo Siqueira para, 
juntamente com o parlamento, dividir e fazer a entrega desta 
homenagem, no reconhecimento à empresa Furnas. 

- Procede-se à entrega da placa. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e 
encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação,e para a reunião ordinária da mesma data, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição do dia 19/2/2002.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 228a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/3/2002 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e 
Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei no 14.950; requerimento dos Deputados Miguel 
Martini e Antônio Carlos Andrada; indeferimento; requerimento do 
Deputado Miguel Martini; rejeição; votação secreta; inexistência de 
quórum para votação; anulação da votação; chamada para a 
recomposição de quórum; existência de número regimental para 
votação; suspensão e reabertura da reunião; renovação da votação; 
chamada de votação secreta; rejeição - Votação, em turno único, do 
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.956; requerimento do 
Deputado Miguel Martini; indeferimento; não recebimento de 
requerimento do Deputado Miguel Martini; chamada de votação 
secreta; manutenção - Registro de presença - Prosseguimento da 
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discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 
14.951; encerramento da discussão; requerimento do Deputado 
Miguel Martini; indeferimento; não recebimento de requerimento do 
Deputado Miguel Martini; chamada de votação secreta; manutenção -
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 
14.959; designação do relator; emissão do parecer pelo relator; 
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Miguel 
Martini; indeferimento; requerimento do Deputado Miguel Martini; 
rejeição; chamada de votação secreta; manutenção do veto -
Discussão, ern turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 
14.962; designação do relator; emissão do parecer pelo relator; 
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Miguel 
Martini; indeferimento; requerimento do Deputado Miguel Martini; 
rejeição; chamada de votação secreta; manutenção - Encerramento. 

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

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

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado 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 
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1• Parte 
Ata 
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- 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 40 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à 

Proposição de Lei n° 14.950, que altera o art. 11 O da Lei n° 9.444, de 
25/11/87, que dispõe sobre as licitações e contratos da administração 
centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências. A 
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita a leitura do 
referido veto. A Presidência indefere o requerimento, de conformidade 
com o inciso V do art. 232, c/c o inciso XII do art. 82, do Regimento 
Interno. Vem à Mesa, requerimento do Deputado Antônio Carlos 
Andrada, solicitando votação secreta para o requerimento do 
Deputado Miguel Martini. A Presidência indefere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XII do art. 82 do Regimento Interno. Vem à 
Mesa, Requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a 
votação em separado dos artigos do veto à Proposição de Lei n° 
14.950. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado. A Presidência 
vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de 
conformidade com o art. 255, c/c o inciso X do art. 261, do Regimento 
Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", 
os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A Presidência vai dar 
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início ao processo de votação pelo processo eletrônico e solicita 
aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação. 

- Procede-se a votação secreta pelo painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 24 Deputados. Não há quórum 

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

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Há 

quórum para votação. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por dez 
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 vai renovar a votação do veto. A Presidência vai submeter 
a matéria à votação por escrutínio secreto, nos termos do inciso X do 
art. 261, ele o inciso 11 do art. 263, do Regimento Interno. A 
Presidência convida, para atuarem como escrutinadores, os 
Deputados João Paulo e Mauro Lobo. Com a palavra, o Sr. Secretário, 
para proceder à chamada dos Deputados para a votação secreta. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac 
Pinto - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Doutor 
Viana - Eduardo Brandão - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - lvair Nogueira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Mauro Lobo - Paulo Piau - Pinduca Ferreira 
- Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 
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O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores 

que procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do 
número de sobrecartas com o de votantes. 

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de 
votantes. 

O Sr. Presidente - Votaram 46 Deputados. Foram encontradas na 
urna 46 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados; votaram "não" 41 

Deputados. Está, portanto, rejeitado o Veto Total à Proposição de Lei 
n° 14.950. À promulgação. 

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 
14.956, que dispõe sobre a contagem, a cobrança e o pagamento de 
emolumentos devidos por serviços extrajudiciais e dá outras 
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A 
Presidência vai submeter a matéria à votação por escrutínio secreto, 
nos termos do inciso X do art. 261, c/c o inciso 11 do art. 263, do 
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel 
Martini em que solicita a leitura do Veto Total à Proposição de Lei n° 
14.956. A Presidência indefere o requerimento, de conformidade com 
o inciso V do art. 232, c/c com o inciso XII do art. 82, do Regimento 
Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini 
solicitando a votação em separado dos artigos do veto à Proposição 
de Lei no 14.956. A Presidência deixa de receber o requerimento, de 
conformidade com o inciso 11 do art. 173 do Regimento Interno. Em 
votação, o veto. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à 
chamada dos Deputados para a votação secreta. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Chico Rafael - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa - lvair 
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Nogueira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite- Márcio Cunha- Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro 
Lobo - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêrnolo Aloise - Sávio Souza 
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

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

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de 
votantes. 

O Sr. Presidente - Votaram 45 Deputados. Foram encontradas na 
urna 45 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados; votaram "não" 4 

Deputados. Está, portanto, mantido, o Veto Parcial à Proposição de 
Lei no 14.956. Oficie-se ao Governador do Estado. 

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

da Deputada Federal Maria do Carmo Lara. 
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à 

Proposição de Lei no 14.951, que acrescenta os§§ 20 e 21 ao art. 12 
da Lei n° 6. 763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do 
Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela manutenção 
do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, 
solicitando a leitura do Veto Parcial à Proposição de Lei no 14.951. A 
Presidência indefere o requerimento, de conformidade com o inciso V 
do art. 232, c/c o inciso XII do art. 82, do Regimento Interno. Vem à 
mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, ern que solicita a 
votação ern separado dos artigos do Veto Parcial à Proposição de Lei 
no 14.951. A Presidência deixa de receber o requerimento, de 
conformidade com o inciso 11 do art. 173 do Regimento Interno. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, 
nos termos do inciso X do art. 261, c/c o inciso 11 do art. 263, do 
Regimento Interno. Em votação, o veto. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a votação 

L__------0------__j 



1017 
secreta. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elbe Brandão -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro Lobo - Pastor 
George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sávio Souza 
Cruz - Sebastião Costa. 

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

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de 
votantes. 

O Sr. Presidente - Votaram 48 Deputados. Foram encontradas na 
urna 48 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 34 Deputados. Votaram "não" 14 

Deputados. Está, portanto, mantido o Veto Parcial à Proposição de Lei 
n° 14.951. Oficie-se ao Sr. Governador do Estado. 

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 
14.959, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter e a doar ao 
Município de lbirité os imóveis que menciona. A Comissão Especial 
perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência, nos termos do § 2° 
do art. 145 do Regimento Interno, designa o Deputado Márcio 
Kangussu para relator da matéria. Com a palavra, o Deputado Márcio 
Kangussu, para emitir seu parecer. 

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, o meu parecer é o 
seguinte: 
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Por meio da Mensagem no 250/2001, o Governador do Estado, 
utilizando-se das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, VIII, 
c/c o art. 70, 11, ambos da Constituição mineira, encaminha a esta 
Casa as razões que o levaram a opor veto parcial à Proposição de Lei 
no 14.959, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter e a doar ao 
Município de lbirité os imóveis que menciona. 

De acordo com as disposições regimentais, foi constituída comissão 
especial para proceder a estudos sobre a matéria, e ela perdeu o 
prazo para emitir seu parecer. Foi então o veto incluído em ordem do 
dia para ser apreciado. 

Fundamentação 
O Governador do Estado, invocando motivo de interesse público, 

opôs veto parcial à Proposição de Lei no 14.959, que visa autorizar o 
Poder Executivo a fazer reverter e a doar imóveis ao Município de 
lbirité. 

O veto incide sobre o art. 2° - e seu parágrafo -, que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de lbirité terreno com área de 
18.966,38m2 , pois o ente estatal não dispõe do título de domínio do 
imóvel, estando, portanto, impossibilitado de outorgar a escritura 
pública de doação, o que torna a proposição inviável. Suprimido o 
dispositivo principal, a cláusula de finalidade, consubstanciada no 
parágrafo único, perde o sentido de existir. 

É oportuno esclarecer que a tramitação de projeto de lei versando 
sobre alienação de imóveis se faz acompanhar de informações do 
Poder Executivo, esclarecendo sobre sua posição perante o negócio a 
ser realizado. Com essa postura, a Assembléia Legislativa visa 
exatamente evitar que o projeto tramite normalmente na Casa e, ao 
final, seja vetado. 

No caso sob análise, não se encontram nos autos as referidas 
informações, embora elas tenham sido solicitadas por diligência do 
relator. 

Nas razões do veto, o Governador do Estado apresenta apenas um 
argumento de ordem civil para a negativa da sanção: o fato de não 
possuir o título de domínio do bem, estando, portanto, impossibilitado 
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de fazer a sua transferência. 

Tratando-se, porém, de motivo superior à vontade do Governador do 
Estado, que o impossibilita, nos termos da lei civil, de fazer o negócio 
jurídico com o imóvel, devemos ser favoráveis à manutenção do veto. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela manutenção do Veto Parcial à 

Proposição de Lei no 14.959. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Miguel Martini, em que solicita a leitura do veto à Proposição de Lei no 
14.959. A Presidência indefere o requerimento, de conformidade com 
o inciso XVII do art. 82, ele o inciso V do art. 232, do Regimento 
Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, em 
que solicita a votação em separado dos artigos do Veto Parcial à 
Proposição de Lei n° 14.959. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que desejarem rejeitar o requerimento permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação por escrutínio secreto, nos termos do inciso X do 
art. 261, ele o inciso 11 do art. 263, do Regimento Interno. Convido 
para atuarem como escrutinadores os Deputados Chico Rafael e 
Márcio Kangussu. Em votação, o veto. Com a palavra, o Sr. Secretário 
para proceder à chamada dos Deputados para votação secreta. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto- lrani Barbosa- lvair Nogueira- João Paulo- João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro Lobo - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

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

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de 
votantes. 

O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados. Foram encontradas na 
urna 41 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados. Votaram "não" 8 

Deputados. Está, portanto, mantido o Veto Parcial à Proposição de Lei 
n° 14.959. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 
14.962, que obriga o fornecedor de produto ou serviço a fazer constar 
em formulário destinado ao consumidor o nome do responsável pelos 
atos da empresa. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir 
parecer. A Presidência, nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento 
Interno, designa relator da matéria o Deputado Sávio Souza Cruz. 
Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz, para emitir seu 
parecer. 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, é o seguinte o meu 
parecer: 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO VETO À PROPOSIÇÃO DE LEI 

N° 14.962 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 90, VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, 
opôs veto total à Proposição de Lei no 14.962, que obriga o fornecedor 
de produto ou serviço a fazer constar, em formulário destinado ao 
consumidor, o nome do responsável pelos atos da empresa. 

As razões do veto foram encaminhadas a esta Casa por meio da 
Mensagem n° 251/2001, publicada em 14/12/2001. O veto não foi 
apreciado na Comissão Especial instituída para tal fim, por motivo de 
perda de prazo. Cabe-nos agora analisar a matéria para apreciação 
do Plenário. 

Fundamentação 
A Proposição de Lei no 14.962 obriga o fornecedor de produto ou 

serviço a fazer constar, em formulário destinado ao consumidor, o 
nome do responsável pelos atos da empresa. 
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Ao vetar totalmente a propos1çao, o Governador do Estado 

apresentou razão de ordem legal, ao afirmar que o Código de Defesa 
do Consumidor contém normas nacionais de observância obrigatória 
que asseguram amplas garantias à população, dispensando-se, 
assim, legislação estadual sobre a matéria. Além disso, segundo as 
razões apresentadas, a obrigatoriedade de se fazer constar a 
identidade dos responsáveis pelo estabelecimento em nota fiscal não 
se justifica, já que esta constitui instrumento hábil para assegurar os 
direitos dos consumidores. 

Quanto ao mérito, o Governador justificou a negativa de sanção à 
proposição sob a alegação de que o aumento dos custos da atividade 
empresarial, oriundo das medidas contidas na proposta, seria 
repassado aos consumidores, convertendo-se a medida em prejuízo 
para a população. 

No que concerne à competência para legislar sobre consumo, a 
Constituição Federal estabelece em seu art. 24, inciso V, a 
competência concorrente para a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os municípios. Além disso, o § 4° do art. 55 da Lei no 8.078, de 
11/9/90 (Código de Defesa do Consumidor), estabelece que a União, 
os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas 
respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas 
relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de 
produtos e serviços. No tocante à competência para legislar sobre 
direito civil e direito comercial, o texto constitucional vigente 
estabelece competência privativa da União. 

O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu, em seu art. 28, 
que "o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da 
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de 
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação 
dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será 
efetivada quando houver falência, estado de insolvência, 
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má 
administração". 

De acordo com o dispositivo citado, a personalidade jurídica passa a 
ser desconsiderada, por decisão judicial, para que o patrimônio dos 
responsáveis pela sociedade venha também a ser considerado para 
fazer face aos prejuízos sofridos pelo consumidor nos casos de 
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falência, insolvência, ato ilícito, má administração, entre outros. 
Ocorre que, por força da própria norma, a desconsideração só se dará 
por ordem judicial. É que, conforme o disposto no art. 20 do Código 
Civil Brasileiro, as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos 
seus membros. Assim, a relação de consumo se dá entre o 
consumidor e a pessoa jurídica e não entre aquele e o sócio da 
empresa. 

Além disso, não procede a justificativa de que o consumidor lesado, 
freqüentemente, não logra êxito na tentativa de fazer uso da medida 
contida no dispositivo, por não conseguir identificar o responsável pela 
gestão dos negócios da empresa, uma vez que as informações 
necessárias ao devido andamento de eventual processo judicial para 
ressarcimento de danos se encontram arquivadas na Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais para livre consulta. 

Não procede também o raciocínio de que a personalidade jurídica de 
uma empresa oculta os maus comerciantes e prestadores de serviço 
já que os sócios e a empresa, até decisão judicial que desconsidere a 
sua personalidade, são pessoas jurídicas distintas. 

Assim sendo, a identificação dos responsáveis pelos 
estabelecimentos comerciais, na forma contida na proposição, 
contraria o dispositivo contido no Código Civil e não constitui direito 
básico do consumidor previsto na Lei no 8.078, de 1990, já que a 
desconsideração da personalidade jurídica só pode se dar por 
determinação judicial. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela manutenção do veto total à 

Proposição de Lei no 14.962. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Miguel Martini, solicitando a leitura do Veto Total à Proposição de Lei 
n° 14.962. A Presidência indefere o requerimento, de conformidade 
com o inciso XII do art. 82, c/c o inciso V do art. 232, do Regimento 
Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, em 
que solicita votação em separado dos artigos do Veto Total à 
Proposição de Lei no 14.962. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que desejarem rejeitar o requerimento permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. A Presidência vai submeter o veto 
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a votação por escrutínio secreto, nos termos do inciso X do art. 
261, ele o inciso 11 do art. 263 do Regimento Interno. Em votação, o 
veto. Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada dos 
Deputados para votação secreta. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende- Eduardo Brandão- Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton - Luiz 
Fernando Faria- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite- Márcio Kangussu -
Marco Régis - Mauro Lobo - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

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

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de 
votantes. 

O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados. Foram encontradas na 
urna 43 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados. Votaram "não" 3 

Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, mantido o Veto 
Total à Proposição de Lei n° 14.962. Oficie-se ao Governador do 
Estado. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião 
extraordinária, também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte 
(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e 
Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei n° 14.985; designação de relator; emissão do 
parecer pelo relator; encerramento da discussão; rejeição - Questões 
de ordem- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar no 
48/2001; discursos dos Deputados Miguel Martini, Marcelo Gonçalves, 
Rogério Correia, Márcio Cunha, Eduardo Brandão, Luiz Tadeu Leite, 
Arlen Santiago, João Paulo, Dimas Rodrigues, Hely Tarqüínio, Carlos 
Pimenta, Elaine Matozinhos, Edson Rezende, Dalmo Ribeiro Silva e 
Alberto Bejani; execução do Hino Nacional; requerimento do Deputado 
Antônio Carlos Andrada; deferimento; questões de ordem; votação 
nominal do Substitutivo no 2, salvo emendas; aprovação; 
prejudicialidade das Emendas n°s 3, 5, 6, 8 a 1 O, 13 e 29; votação 
nominal das Emendas n°s 1, 2, 4, 7, 11, 12 e 14 a 28; rejeição -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 
15.058; rejeição - Encerramento. 

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

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

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

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

1• Parte 
Ata 

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

2• Parte (Ordem do Dia) 
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 23 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à 

Proposição de Lei no 14.985, que dispõe sobre as atividades das 
empresas de asseio e conservação e dá outras providências. A 
Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência, 
nos termos do§ 2° do art. 145 do Regimento Interno, designa como 
relator da matéria o Deputado Antônio Carlos Andrada. Com a 
palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada, para emitir seu parecer. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, o meu parecer 
é o seguinte: 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 
14.985 
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Relatório 

Valendo-se dos poderes que lhe são conferidos pelo art. 90, inciso 
VIII, c/c o art. 70, inciso 11, da Constituição mineira, o Governador do 
Estado opôs veto total à Proposição de Lei no 14.985, que dispõe 
sobre as atividades das empresas de asseio e conservação e dá 
outras providências, encaminhando-o à apreciação da Assembléia, 
por meio da Mensagem no 254/2002. 

Tendo em vista a perda de prazo pela Comissão Especial designada 
para apreciar a matéria, a proposição foi devolvida ao Plenário e 
incluída na ordem do dia, nos termos do art. 141, c/c o § 2° do art. 
145, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição de lei dispõe sobre as atividades das empresas de 

asseio e conservação, estabelecendo que elas só poderão operar no 
Estado se promoverem o seu registro na Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração. 

O Governador do Estado, ao justificar o veto total, alega motivos de 
ordem constitucional, aduzindo que "a exigência estabelecida e as 
demais condições que as entidades de asseio e conservação devem 
satisfazer para que possam funcionar no Estado, segundo estatui a 
Proposição, limitam o livre exercício de profissão e de atividade 
econômica (CF, arts. 5°, XIII, e 170, parágrafo único), desatendem à 
reserva de competência, uma vez que cabe privativamente à União 
legislar sobre a forma e o regime dos registros públicos (CF, art. 22, 
XXV), e introduzem normas que obrigam as empresas de asseio e 
conservação a observar o procedimento licitatório nos contratos que 
vier a celebrar com pessoas jurídicas de direito privado, inovando, de 
modo impróprio, a legislação ordinária sobre licitação e o próprio 
preceito constitucional aplicável (CF, art. 22, XXVII)". 

Finalizando sua justificação, sustenta o Chefe do Poder Executivo 
que não cabe ao Estado regular matérias que tratem de registro para 
funcionamento de empresa privada, sob pena de limitar o livre 
exercício de suas atividades. 

Não nos parece que as razões apresentadas na mensagem do 
Governador constituam óbice capaz de impedir que proposição de 
tamanha relevância para o Estado e para a sociedade se transforme 
em lei. 
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É certo que a Constituição da República contém os preceitos 

mencionados pelo Governador do Estado, os quais devem ser 
observados por todos. 

No entanto, a proposição vetada não dispõe sobre registros 
públicos, não limita o livre exercício de profissão e de atividade 
econômica nem tampouco contraria o disposto no art. 22, XXVII, da 
Carta Magna; tão-somente estabelece a regulamentação mínima para 
o funcionamento das empresas que exerçam as atividade de asseio e 
conservação, com vistas, precipuamente, a proteger os cidadãos, 
garantindo-lhes segurança e qualidade na utilização de tais serviços. 
Trata-se, portanto, de matéria legislativa concorrente, nos termos do 
art. 24, V, da Constituição Federal. 

Ressalte-se, por fim, que a proposição, além de oferecer ao Estado 
melhores condições para efetuar a fiscalização sobre as empresas de 
asseio e conservação, tanto no âmbito administrativo quanto no fiscal 
e no trabalhista, instituirá, como destacou uma das comissões 
técnicas quando da análise da proposição objeto do veto, "regras 
claras para o exercício de atividade que tem apresentado constante 
crescimento nos últimos tempos, estimulando o aparecimento de 
empresas desqualificadas e oportunistas, que, aproveitando-se da 
ausência de uma legislação pertinente, vêm-se lançando no mercado 
de maneira irresponsável, causando prejuízos de toda natureza em 
razão das irregularidades cometidas na prestação desses serviços". 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto total à 

Proposição de Lei n° 14.985. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação por escrutínio secreto, nos termos do inciso X do art. 261, c/c 
o inciso 11 do art. 263, do Regimento Interno. Antes, lembra ao 
Plenário que os Srs. Deputados que desejarem manter o veto deverão 
votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". 
Resumindo, "sim" mantém o veto, "não" rejeita o veto. Convido para 
atuarem como escrutinadores os Deputados Gil Pereira e Carlos 
Pimenta. Em votação, o veto. Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados para a votação secreta. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
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- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro 

Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 
Silveira Júnior - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Ch.ico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Gil Pereira - Glycon 
Terra Pinto - lrani Barbosa - lvair Nogueira -João Batista de Oliveira -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Paulo Piau -
Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

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

- Procede-se à conferência das sobrecartas com o número de 
votantes. 

O Sr. Presidente - Votaram 44 Deputados; foram encontradas na 
urna 44 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 3 Deputados; votaram "não" 40 

Deputados; houve 1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado o Veto 
Total à Proposição de Lei no 14.985. À promulgação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, desde a semana 

passada as galerias estão lotadas, aguardando a votação do projeto 
do IPSEMG. Como várias comissões estão em andamento, solicito a 
V. Exa. que suspenda o trabalho delas, porque esse projeto é muito 
importante para Minas Gerais. 

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, o projeto ainda tem que 
passar pela Comissão de Fiscalização Financeira antes de vir ao 
Plenário. Acho que o Deputado Marcelo Gonçalves deveria esperar o 
parecer da Comissão para fazer esse tipo de requerimento. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, meu nome foi 
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citado. Pelo que me consta, o projeto estaria em pauta. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Rêmolo 
Aloise que o projeto está pronto para a ordem do dia, com parecer 
publicado hoje, no "Minas Gerais". 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, nessa questão de 
ordem que apresentamos, desde já queremos agradecer aos 
companheiros, que foram sensibilizados e derrubaram o veto ao 
projeto de minha autoria. Agradeço a compreensão de todos, porque 
isso vem melhorar as relações no Estado de Minas Gerais. Queria 
apenas dirimir uma dúvida relativa ao art. 178, que estabelece que 
"excetuados os casos previstos neste Regimento, a proposição só 
passará de um turno a outro após a audiência da comissão ou das 
comissões a que tiver sido distribuída, observado o interstício de 24 
horas". É só para não haver dúvida, para saber se o art. 178 do 
Regimento Interno está sendo entendido exatamente dessa maneira 
pela Mesa da Assembléia. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Miguel Martini 
que faça novamente o seu questionamento. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, é que, às vezes, as 
matérias entram e saem da pauta ou entram antecipadamente, e 
surge uma confusão para nós. A segurança que quero ter é de que o 
interstício de 24 horas entre um turno e outro será observado, como 
prevê o Regimento. 

O Sr. Presidente -A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini 
que esse prazo será respeitado. Estamos cumprindo todo o rito do 
processo, tanto que hoje há essa programação da votação em 1 o 

turno, decorrente do acordo de Lideranças, e o projeto deverá entrar 
na pauta amanhã à tarde ou na sexta-feira, conforme foi acordado. 

O Deputado Rêmolo Aloise - Queria saber de V. Exa. se esse 
projeto está na pauta da Comissão de Fiscalização Financeira, para 
ser apreciado. 

O Sr. Presidente - Informamos ao Deputado Rêmolo Aloise que, 
assim que for encerrada a votação em 1° turno, a Presidência dará o 
seu encaminhamento, ou à Comissão de Administração Pública ou à 
de Fiscalização Financeira, já que é uma prerrogativa da Presidência. 

O Deputado Rogério Correia- Sr. Presidente, estou encaminhando a 
V. Exa. requerimento de minha autoria e do Deputado Eduardo 
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Brandão, solicitando que o Projeto de Lei Complementar n° 
48/2001, após ser votado em 1 o turno, seja encaminhado apenas à 
Comissão de Administração Pública. Espero que seja aprovado agora 
pela manhã, porque foi feito um acordo entre o sindicato, a direção do 
IPSEMG e o próprio Governo, e há um acordo geral sobre o 
substitutivo apresentado pelo Deputado Eduardo Brandão na 
Comissão de Administração Pública. Nós, Deputados, examinamos 
quase 70 emendas e o substitutivo, num trabalho extremamente árduo 
feito pela Comissão de Administração Pública. É evidente que a 
comissão de mérito, neste caso, é a de Administração Pública. A 
Comissão de Fiscalização Financeira analisa o impacto financeiro. 
Isso já foi visto no 1 o turno, portanto. No 2° turno, a proposição vai à 
comissão de mérito, e o mérito são exatamente as questões relativas 
à administração pública. Aliás, isso já ocorreu no 1 o turno, quando as 
emendas apresentadas em Plenário foram para a Comissão de 
Administração Pública, e foi julgado pela Mesa que ela seria a 
comissão de mérito. Não vejo por que mudar e remeter isso à 
Comissão de Fiscalização Financeira. O que me parece é que essa 
Comissão de Fiscalização não teria o número de dados que temos e a 
experiência que tivemos em analisar todas as emendas e todo o 
substitutivo. Ela teria que começar tudo novamente, podendo fazer 
modificações que não fossem aquelas que duramente acordamos com 
a direção do IPSEMG, sindicatos, na sua totalidade, e o Governo. 
Então, peço encarecidamente à Presidência que mantenha a 
coerência. Estou entregando este requerimento não apenas em meu 
nome, mas no do relator, Deputado Eduardo Brandão, para que seja 
destinado à Comissão de Administração Pública o projeto, em 2° 
turno. Muito obrigado. 

-Vem à Mesa: 
REQUERIMENTO 

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

O Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a V. 
Exa. que o Projeto de Lei Complementar no 48/2002 seja distribuído, 
em 2° turno, apenas à Comissão de Administração Pública. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 2002. 
Rogério Correia - Eduardo Brandão. 
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado 

Rogério Correia que não defere, de imediato, o seu requerimento e 
que oportunamente se manifestará sobre ele. Assim que acabarmos o 
processo de votação, a Presidência se reunirá com as Liderança_s e 
tomará essa decisão, já que até agora o projeto tem caminhado com o 
Acordo de Líderes. Assim, não haverá nenhuma divergência e 
nenhum atraso na tramitação do projeto. Assim que terminarmos, nos 
sentaremos, e tomarei a decisão quanto à comissão a que será 
encaminhado o projeto. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, como Líder 
do PDT, gostaria de comunicar a esta Casa que o PDT vota 
favoravelmente ao projeto. Dos seis membros da Bancada do PDT, 
cinco estão presentes, já que temos um companheiro com problemas 
de saúde, em casa, que não teve como comparecer. Tenho uma 
solicitação e um apelo para fazer a este Plenário, aos Deputados. Já 
foi acordado, na reunião de Lideranças, já foi colocada a posição para 
o 1° turno. Acho que muita água ainda passará- usando o dito popular 
- debaixo da ponte, serão várias as discussões no 2° turno. Não cabe 
agora ficarmos aqui nos desgastando, expondo opiniões, isso não nos 
levará a nada, Sr. Presidente. O que devemos fazer agora é votar, 
aprovar o projeto em 1 o turno, sentar-nos na mesa de negociação, ir 
para as comissões e votar. Qualquer coisa que se fale agora não 
mudará em nada o processo. 

Então, gostaria de fazer um apelo aos nobres Líderes para que 
tragam os companheiros para o Plenário. Vamos votar por quê? 
Porque a discussão ainda acontecerá. Haverá uma grande discussão 
no 2° turno. Há companheiros nas galerias esperando, temos um 
trabalho para ser feito dentro da Casa e podemos adiantá-lo. Lembro, 
mais uma vez, que há um acordo de Lideranças e que acordo, nesta 
Casa, sempre foi cumprido. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado 
Alencar da Silveira Júnior que qualquer manifestação está dentro do 
nosso Regimento. Esta Presidência dará a palavra a qualquer 
Deputado que quiser se manifestar. 

O Deputado Eduardo Brandão - Sr. Presidente, seria exatamente 
para informar aos Deputados que, na Comissão de Administração 
Pública, durante os 15 dias em que o projeto nela tramitou, com a 
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participação de todas as bancadas desta Casa, inclusive com a 
participação do Governo e com uma brilhante atuação do Líder do 
Governo, Deputado Antônio Andrade, pudemos arredondar todas as 
vontades que existiam, de todos os segmentos, tanto do Governo 
quanto dos servidores e do IPSEMG. Chegamos a esse consenso 
graças ao bom-senso de todas as pessoas da Casa que participaram. 
Então, fizemos esse requerimento, de minha autoria e do Deputado 
Rogério Correia. Aliás, ele nem precisaria ser feito. É preceito 
regimental que o projeto volte à comissão de mérito. No caso, cabe à 
Comissão de Administração Pública o Projeto de Lei Complementar no 
48. Então, fica o nosso pedido a V. Exa. para que seja encaminhado o 
projeto, já que a nossa Comissão, com todos os segmentos e as 
bancadas, o acertou. Acho que não é pertinente que ele vá a outra 
comissão agora, já que chegamos a esse consenso. Se ele for a outra 
comissão, podemos ter alteração no seu texto e na sua colocação. 
Então, fica o nosso pedido a V. Exa., junto com o requerimento 
apresentado pelo Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, de acordo 
com os entendimentos havidos entre as Lideranças da Casa, o 
Governo e os representantes dos servidores, está aí o texto 
consensual para ser votado pela Casa. Diante disso, conforme 
havíamos anunciado ontem na Comissão de Administração Pública, 
estamos requerendo, oficialmente, a retirada do substitutivo 
apresentado pela Bancada do PSDB. Estamos de acordo com o 
projeto que está na pauta, de acordo com os entendimentos mantidos 
nesta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
Complementar no 48/2001, do Governador do Estado, que dispõe 
sobre o sistema de previdência e assistência social dos servidores do 
Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira opinaram por sua aprovação. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração 
Pública, que opina pela rejeição do Substitutivo no 1 e das Emendas 
n°s 1, 2, 4, 7, 11, 12 e 14 a 28 e pela aprovação do Substitutivo n° 2, 
que apresenta, e das Emendas n°s 3, 5, 6, 8 a 1 O, 13 e 29. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, 
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de conformidade com o inciso I do art. 260 do Regimento Interno. 
Os Deputados que desejarem aprová-la registrarão "sim", e os que 
desejarem rejeitá-la registrarão "não". A Presidência lembra ao 
Plenário que, nos termos do art. 192 do Regimento Interno, a matéria 
será aprovada se obtiver 39 votos favoráveis. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
senhoras e senhores que nos acompanham nesta votação, 
assumimos um compromisso desta tribuna, durante a última 
manifestação a respeito desse projeto, e dissemos que, como Líder do 
PSB, estaríamos acompanhando a orientação daquilo que fosse 
verdadeiramente de interesse dos servidores públicos como um todo e 
que nos orientaríamos pela palavra, pela posição dos sindicatos. 

Esse projeto, depois das emendas, depois dos substitutivos, 
melhorou muito, está muito diferente do projeto original, razão pela 
qual, na qualidade de Líder do PSB, vamos encaminhar pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 48. Mas isso não 
modifica a nossa postura de, cumprindo a nossa missão, cumprindo o 
nosso dever nesta Casa, principalmente a partir da grande quantidade 
de denúncias que recebemos a respeito da atual diretoria, pedir ao 
Presidente que esse Instituto seja investigado. 

Desta tribuna vamos apresentar todos os documentos, todas as 
denúncias, pedindo, para o bem do IPSEMG, para o bem do servidor 
público de Minas Gerais, que o Instituto seja verdadeiramente 
investigado e que dê segurança a todos, não somente aos seus 
funcionários, mas também a todos os servidores públicos do Estado. 
Esse Instituto vai prosperar, mas sem corrupção, sem malversação de 
verbas públicas, sem manipulação, para que o interesse do servidor 
público seja defendido acima de tudo. 

Esse é o compromisso que estamos assumindo. A nossa bancada 
está orientada a votar pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n° 48. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Marcelo Gonçalves. 

O Deputado Marcelo Gonçalves* - Sr. Presidente, como Vice-Líder 
do PDT nesta Casa, mais uma vez, vimos ratificar o nosso voto a 
favor do Projeto de Lei Complementar no 48. 
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, 
como integrante do PT na Comissão de Administração Pública, 
apresentei, em nome do meu partido, uma série de emendas ao 
projeto original, na sua grande maioria, acatada pelo relator, Deputado 
Eduardo Brandão, a quem gostaria de agradecer o empenho que fez 
para o acerto desse acordo final do projeto. 

As emendas apresentadas pelo PT têm o objetivo de aperfeiçoar o 
projeto original, que julgamos correto, mas precisava ser melhorado e, 
de fato, foi. 

Quero citar, entre as emendas que apresentamos, as que considero 
essenciais, que foram acatadas e constam no texto do substitutivo. A 
primeira diz respeito ao fato de a gestão da previdência ficar para o 
IPSEMG, e não com as Secretarias da Fazenda e de Administração. 
Sem sombra de dúvida, essa é a principal conquista dos servidores: 
trazer para eles a gestão da previdência, a gestão do fundo. 

A segunda é que também conseguimos estabelecer tanto o 
conselho de administração quanto o de fiscalização do fundo de 
maneira paritária, ou seja, o conselho deve ser composto metade por 
servidores, que não apenas administrarão, mas também fiscalizarão a 
aplicação do fundo. Isso é fundamental para o exercício da 
democracia. E, para ampliar ainda mais a democracia, também foi 
acatada uma emenda que apresentei em nome da Bancada do PT, 
que estabelece que só poderá haver qualquer processo de extinção 
do instituto público de previdência se houver um plebiscito em que o 
funcionário, majoritariamente, manifestar esse desejo. 

Isso não vai acontecer, mas pode vir algum governo neoliberal por 
aí. Então, assim como a COPASA e a CEMIG só poderão ser 
privatizadas com o aval popular - ou seja, nunca -, também a 
previdência nunca terá fim, porque seus funcionários não votarão 
contra si mesmos. São exemplos de emendas que democratizaram a 
fiscalização e o controle do servidor da previdência social, bandeira 
que há muito defendemos. 

Sr. Presidente, não vou me alongar porque o fundamental é votar. 
Mas quero dizer que houve várias outras conquistas. Citei apenas 
algumas. Insisto em que isso deve continuar porque ainda teremos o 
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2° turno desse projeto, que precisa ser definido. Já conversei a 
esse respeito com V. Exa., que ficou de discutir o assunto no Colégio 
de Líderes. Então, faço urn apelo aos Líderes. O projeto já foi à 
Comissão de Administração Pública, que é qualificada a fazer todo 
esse acordo, sob o comando do Deputado Eduardo Brandão, seu 
relator. Debruçamo-nos sobre o projeto por dias e dias, assim como 
os sindicatos, a direção do IPSEMG e os representantes do Governo. 
Estudamos emenda por emenda e seu impacto financeiro. Analisamos 
o custo e o benefício de cada uma das mais de 100 emendas que 
chegaram à comissão, além do substitutivo. 

Portanto, fizemos um estudo muito rigoroso da questão, e julgo que 
remeter o projeto a uma outra comissão é, no mínimo, arriscado. Pode 
dar errado, não porque os Deputados queiram isso - não existe 
nenhuma suspeição a respeito de nenhuma outra comissão -, mas, 
sim, porque aquela comissão já detalhou tudo, e tudo já foi estudado. 
Por isso, faço um apelo aos Líderes para que as coisas continuem 
fluindo com a mesma normalidade, ou seja, para que a Comissão de 
Administração Pública seja responsável pela análise da matéria em 2° 
turno. Se houver alguma modificação a fazer, que ela seja feita a partir 
do avanço já obtido no 1 o turno e não corramos o risco de começar do 
zero e fazer tudo de novo, quem sabe, desagradando a gregos e 
troianos, no caso, servidores e Governo. 

Então, Sr. Presidente, renovo o pedido em meu nome e creio que 
também em nome dos Deputados da Comissão de Administração 
Pública, de seu Presidente e de seu relator, Deputado Eduardo 
Brandão, para que o projeto, no 2° turno, seja remetido à comissão de 
mérito qualificada para isso, a de Administração Pública. 

Quero também parabenizar o Deputado Antônio Andrade. Só 
haveria consenso se o Governo concordasse com isso, e houve 
sensibilidade de sua parte para escutar muito mais quem entende do 
assunto, como a direção do IPSEMG e os sindicatos, do que outras 
partes do Governo, como a secretaria de finanças. O Deputado 
Antônio Andrade escutou o IPSEMG em nome do Governo. Isso foi 
fundamental. 

Termino homenageando a diretoria do IPSEMG, a frente de 
sindicatos contra a destruição do serviço público, o sindicato dos 
servidores e os funcionários do IPSEMG, que lotaram as galerias do 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
ilustres servidores, em meu nome e no da bancada do meu partido, o 
PMDB, gostaria de cumprimentar todos os Srs. Deputados pelo 
esforço conjunto de trazer ao Plenário, hoje, esse projeto para 
votação, em uma manhã histórica, não só para os servidores, mas 
também para a administração pública estadual. 

Concordo com o ilustre Deputado Miguel Martini no que diz respeito 
a termos de dar satisfação quanto a qualquer denúncia. Mas lembro o 
que era esse Instituto há três anos, quando não sabíamos se iria 
continuar, qual seria seu futuro. Hoje há um compromisso inequívoco, 
representado por esse projeto, de criar um instituto para os servidores 
e para a administração pública estadual. 

Quero aqui reafirmar o compromisso desse Governo com os 
servidores, com o IPSEMG e, sem dúvida alguma, com a saúde 
financeira desse Instituto, que é um patrimônio do nosso Estado. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Eduardo Brandão. 

O Deputado Eduardo Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna apenas para agradecer a 
participação de todos os Deputados desta Casa na elaboração do 
substitutivo ao Projeto de Lei Complementar no 48. Um trabalho árduo, 
de mais de 15 dias, de toda a Consultoria e a assessoria da Comissão 
de Administração Pública e que teve a participação também do 
Sindicato dos Servidores do IPSEMG, da Frente contra a Destruição 
do Serviço Público, da diretoria do IPSEMG e da Secretaria de 
Governo, orquestrada, principalmente, pelo líder do Governo, 
Deputado Antônio Andrade. 

São de autoria do Deputado Antônio Andrade as duas emendas que 
criaram os Conselhos de Administração e Fiscal, que foram um 
grande avanço, uma grande inovação ao projeto enviado a esta Casa 
pelo Governo. 

Temos, a partir de hoje, um novo marco na Previdência do Estado 
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de Minas, com o mérito de todos vocês que participaram conosco 
na elaboração desse projeto. Ninguém faz nada sozinho, e só 
fazemos algo se tivermos, como sempre tivemos, a bênção de Deus. 
Muito obrigado e um abraço a todos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Luiz Tadeu Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na 
condição de Líder da Maioria nesta Casa, cumpre-nos, inicialmente, 
aplaudir o fecundo momento em que esta Casa acolhe o acordo que 
acabou de ser feito, que viabiliza a aprovação do projeto da 
Previdência estadual. 

Os funcionários públicos estaduais e os funcionários do IPSEMG 
acompanharam, de todos os recantos de Minas Gerais, a tramitação 
desse projeto, e estão sentindo que esta Casa está cumprindo seu 
papel, sua finalidade social, e sendo razoável, como se espera de 
uma Casa Legislativa. Demonstra, com isso, independência, ou seja, 
o não-atrelamento ao Poder Executivo, para aprovar apenas o que 
dele vem quadradinho, amarradinho, empacotado. Esta Casa procura 
conversar e buscar alternativas, porque tem o respaldo do Governo, 
porque o Governador Itamar Franco, democrata que é, aceita as boas 
idéias, como as que foram insculpidas no projeto original. 

Cumprimento o Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, e o 
relator, Deputado Eduardo Brandão, pela facilidade que tiveram de 
absorver as sugestões que aqui foram dadas. 

Ficou claro, nas matérias incluídas no projeto, que o que estamos 
preconizando é o fortalecimento do IPSEMG. Não queremos um 
IPSEMG mitigado, enfraquecido, um IPSEMG que não seja a glória do 
funcionário e em que ele não possa confiar nos momentos de 
necessidade. Na hora da enfermidade, é o IPSEMG; na hora da 
aposentadoria, é o IPSEMG. A certeza de um instituto sério é preciso 
ficar clara no Projeto de Lei Complementar n° 48. 

Pedimos, agora, a agilização na votação em 1 o turno, que vai 
acontecer hoje, e, em seguida, para a do 2° turno. Que a matéria fique 
na Comissão de Administração, porque a conhece bem e não haverá 
novas matérias. 

Parabenizo não apenas a Assembléia, mas também os funcionários 
que estiveram nesta Casa praticamente em vigília, durante noites 
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indormidas, acompanhando a tramitação do projeto, motivados 
por uma causa que é de todos os funcionários. Por outro lado, repudio 
as aleivosias lançadas, ainda que indiretamente, contra os atuais 
Diretores do IPSEMG. 

Não tenho procuração para defendê-los, mas com eles tenho 
convivido e sou testemunha de seu trabalho sério e correto e da sua 
total dedicação, que se justifica principalmente por serem oriundos do 
próprio funcionalismo. É a primeira vez que um Governador tem a 
coragem cívica de colocar um funcionário, um sindicalista para dirigir o 
IPSEMG. 

Não precisamos consertar a cadeira que não está quebrada. As 
coisas funcionam bern. Se não estivessem funcionando bem, os 
próprios funcionários seriam os primeiros a denunciar. E o que 
acontece é exatamente o contrário. Sabemos do apoio cívico que os 
funcionários do Governo do Estado e do IPSEMG estão dando à sua 
atual diretoria. 

Portanto, Dr. João Diniz Júnior, receba a solidariedade da maioria 
desta Casa com o trabalho sério que até agora vem sendo 
desenvolvido pela atual diretoria do IPSEMG. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos votar e, a partir de hoje, 
poderíamos criar nesta Casa a bancada de Deputados do IPSEMG, 
daqueles que irão sempre defender o fortalecimento do Instituto como 
órgão essencial para a tranqüilidade atual e futura do servidor 
estadual de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Arlen Santiago. 

O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
público das galerias, especialmente funcionários públicos, a Bancada 
do PTB, partido que instituiu no Brasil a carteira de trabalho e o voto 
feminino, é totalmente favorável à aprovação do projeto da 
Previdência. 

A preocupação de criar a Previdência vem um pouco tarde, mas 
cada hora é aquela que Deus quer. 

Infelizmente, o Governo colocou nesta Casa um projeto discutido à 
exaustão. Pode até não ser o ideal, mas é o melhor que o povo de 
Minas Gerais conseguiu. 

Daqui para a frente, todos nós, principalmente os funcionários 
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públicos, de cuja classe faço parte, assim como minha mãe e 
minha irmã, teremos que nos empenhar para que os sindicatos 
fiscalizem bem, para que o Tribunal de Contas e que também esta 
Casa fiscalizem a boa aplicação dos recursos. 

Em Montes Claros, a previdência municipal passa por momentos 
extremamente difíceis. Os bens do atual Prefeito estão indisponíveis 
porque há claros indícios de mau uso do dinheiro dos funcionários 
públicos municipais. E não foi o sindicato nem a Câmara que 
apuraram, foi uma ação popular. Por isso o PTB está solidário, 
votando pela aprovação desse projeto, sendo a favor também da 
fiscalização de seus recursos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado João Paulo. 

O Deputado João Paulo* - Sr. Presidente, serei breve, porque 
percebo que o Plenário se esvazia e é preciso haver quórum para 
votação. Ao final de minha breve fala, dispenso a fala dos colegas 
funcionários públicos, porque não me vejo merecedor, já que apenas 
cumpro uma obrigação que a Assembléia tem de resgatar perante um 
contingente de servidores públicos do Estado. 

Cumprimento o Deputado Eduardo Brandão, do PL. Falo em nome 
de nossa bancada, sem prejuízo de nenhuma manifestação de outro 
colega nosso. Apoiamos o Deputado e a ele ofertamos algumas 
contribuições na relataria desse importante projeto. Temos dez 
Deputados que votarão favoravelmente a esse projeto de lei. 

Cumprimento os servidores que se encontram nas galerias e tenho a 
plena consciência de que não estão aqui em defesa de seus 
interesses pessoais, mas defendendo um contingente de servidores 
públicos não só do Estado, como também de prefeituras que mantêm 
convênio com o IPSEMG e que, principalmente por intermédio do 
hospital, conseguem um atendimento que foi negado a outros 
servidores públicos do País. 

Presidi uma entidade de natureza jurídica semelhante ao IPSEMG 
na Prefeitura de Belo Horizonte, a Previdência Municipal, e, na 
oportunidade, não tive como impedir a disponibilização do Hospital 
Odilon Behrens para a sociedade. O hospital pertencia apenas ao 
servidor da Prefeitura de Belo Horizonte e foi colocado à disposição 
da sociedade, porque passou a integrar a malha do SUS. Quando 
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presidi a Câmara Municipal de Belo Horizonte, consegui separar 
recursos do orçamento da Prefeitura para a construção da clínica que 
desde então funciona na Rua Paraíba, 890, na Savassi. Infelizmente, 
essa clínica está cobrando consultas e intervenções cirúrgicas de 
pequeno porte. 

Cumprimento o servidor que vem aqui na defesa de um contingente 
pisoteado, esmagado, pressionado, perseguido, que é o servidor 
público do Estado de Minas Gerais, não atendido em suas demandas. 
Essa mobilização foi responsável pelo atendimento dessa 
reivindicação. que é absolutamente justa. Se tivesse havido uma 
mobilização como esta por parte dos servidores da Prefeitura de Belo 
Horizonte, o prejuízo não se teria instalado lá como ocorreu. Parabéns 
a todos pela votação que faremos daqui a pouco. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Dimas Rodrigues. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
cumprimento os funcionários do IPSEMG, que estão lutando por uma 
causa mais do que justa, que lhes pertence. Peço aos nossos colegas 
Deputados que votemos de imediato. Cumprimento nosso relator, 
Deputado Eduardo Brandão, e o Líder do Governo, Deputado Antônio 
Andrade, que, juntamente com todas as bancadas, lutou por que esse 
projeto fosse aprovado. Quero também cumprimentar o Dr. João 
Diniz, a sua diretoria e todos os seus funcionários pelo excelente 
trabalho prestado à frente desse órgão, em que hoje não há 
burocracia. Isso realmente facilitou a vida do político e de todos os 
funcionários. 

Parabenizo o Deputado Eduardo Brandão pela sua relatoria e a 
todos os Deputados que vão aprovar, de imediato, o Projeto de Lei 
Complementar no 48. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
pessoas presentes nas galerias, neste momento não poderíamos 
deixar de vir à tribuna para também fazer uma reflexão sobre o que se 
passou nesta Casa durante os últimos dias, quando confeccionamos e 
avaliamos esse projeto. Esta foi uma das poucas vezes em que 
realmente aconteceu um momento democrático, quando Minoria e 
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Maioria participaram com o conjunto do funcionalismo, 
representado pelo sindicato, pelos seus dirigentes, enfim, por todos os 
interessados nesse projeto da Previdência. 

Realmente, previdência é um parâmetro importante para se medir a 
evolução de um povo. Estamos dando um grande passo para mostrar 
que Minas Gerais é um dos Estados mais importantes do Brasil. Ao 
atendermos a seguridade social. que é dividida em saúde, previdência 
e assistência social, nós, do PSDB, queremos dizer, alto e bom som, 
que retiramos o nosso substitutivo, em nome do entendimento. 
Fizemos essa simbiose, essa síntese juntamente com o Governo e a 
bancada de apoio. 

Quero ressaltar o trabalho do Líder do Governo, Deputado Antônio 
Andrade, que tem facilitado também a convivência neste parlamento. 
É uma hora de fortuna para esta Casa. É assim que as leis devem ser 
feitas. 

Queremos fazer um alerta ao conjunto dos servidores públicos e a 
este parlamento para que a alegria de hoje e dos próximos dias, 
quando iremos realmente confirmar esse projeto na votação em 2° 
turno - e ele certamente receberá correções para que seja aprimorado 
cada vez mais -, não seja frustrada. Isso porque, de modo geral, as 
leis são aprovadas, sancionadas pelo Governo, mas não são 
regulamentadas. 

Como já disse, previdência é o parâmetro mais importante para se 
medir a evolução de um povo. Tomamos o cuidado de separar 
previdência de saúde, conforme a reivindicação dos servidores e 
conforme manda a Constituição, ou seja, que se tivesse um caixa 
separado do caixa único do Governo, que é uma mazela permanente 
de todos os Governos dos Estados e da União. Então, quero deixar 
um alerta para os dirigentes e para o conjunto dos servidores, que 
merecem nossa homenagem por sua participação, na defesa de seus 
interesses, juntamente com os parlamentares, que são seus 
mediadores: cuidado, que esse projeto pode ser sancionado e não ser 
regulamentado. Depois, podem vir resoluções e artifícios, fazendo 
com que não se realize o caixa do FUNPEMG, o conselho gestor e o 
conselho de fiscalização externo. Não quero ser pessimista. Ao 
contrário, associo-me ao entusiasmo e à emoção do momento, pela 
utilização da razão para acomodar a situação e adaptar os princípios 
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constitucionais. Também quero ser um parceiro de vocês, dizendo 
que o PSDB abriu mão do substitutivo para viabilizar a previdência 
dos funcionários do Estado de Minas Gerais. Mas quero que esse 
alerta fique gravado em sua memória, para que acompanhem a 
evolução da votação, a hora em que o projeto for sancionado e a de 
sua regulamentação, para que definitivamente seja materializado 
"ipsis litteris" o que está no projeto. É lógico que, ao longo do tempo, 
ele poderá sofrer modificações, porque não há nada acabado neste 
mundo. Sempre deve haver adaptações, mas com muita razão, muito 
empenho e muito compromisso. Parabéns a vocês. Vamos votar 
favoravelmente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, o Líder do nosso 
partido, PDT, já expressou publicamente o apoio incondicional de toda 
a nossa bancada neste momento histórico, importante para o 
funcionalismo público estadual, e quero apenas reforçar a posição do 
PDT. 

Quero dizer também que acabo de receber um telefonema de alguns 
Vereadores, que me informam que, em Montes Claros e em outras 
cidades do Estado - acredito que em todas elas -, acontece uma 
verdadeira vigília de professores, de trabalhadores da área 
educacional, que acompanham atentamente o que se desenrola neste 
Plenário. Então, a Assembléia vai dar um testemunho histórico de 
respeito ao funcionalismo. 

E, neste momento, não poderia deixar de ressaltar a posição do 
Líder do Governo, Antônio Andrade, que, nos últimos 15 dias, tem 
feito uma peregrinação pelos gabinetes, com trânsito livre em todas as 
bancadas, trabalhando no processo de aperfeiçoamento desse 
projeto. Quero dar os parabéns ao Toninha, extensivos ao Governador 
Itamar Franco. Também quero falar sobre o Presidente da Casa, 
Deputado Antônio Júlio, que tem feito um trabalho incansável. Acho 
que é preciso que realcemos a posição de parlamentares cuja atuação 
foi fundamental para que chegássemos a este momento. Parabéns à 
Assembléia Legislativa. 

Vamos dar o nosso voto com consciência e transparência. 
Acompanho o IPSEMG desde a legislatura anterior, quando se fez 
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uma CPI sobre esse instituto, de que participei, que veio 
referendar a grandiosidade, a honestidade e, principalmente, a 
eficiência do IPSEMG para nosso Estado. Parabéns, Minas Gerais! 
Parabéns, funcionários! 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a 
Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos* - Sr. Presidente, Deputados, 
funcionários, ontem mesmo tivemos a oportunidade de ocupar a 
tribuna para falar de nosso apoio ao Projeto de Lei Complementar no 
48. Mas não poderia deixar de me referir, neste momento histórico, 
até mesmo como funcionária pública, cuja família é usuária do 
IPSEMG, àquela faixa "A saúde dos servidores do Estado de Minas 
Gerais está em boas mãos: o IPSEMG. Preserve-o!". Nesta Casa, 
estaremos preservando um instituto importantíssimo, que hoje conta 
com uma grande administração. Aliás, aproveito para deixar o registro 
do nosso apreço, carinho e reconhecimento ao Dr. João Diniz e ao Dr. 
Roberto Bittencourt, que são incansáveis na melhoria do nosso 
instituto. E quero parabenizar todos os funcionários que aqui estão, 
que fizeram um verdadeiro ato cívico, até mesmo nas escadarias, 
tocando e cantando o Hino Nacional, para que pudéssemos, neste 
momento, fazer a história do IPSEMG e a história da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Obrigada, Sr. Presidente. 

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

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, como servidor 
público, como médico do Estado, concursado desde 1987, não 
poderia deixar de dar o meu depoimento, representando os servidores 
públicos do Estado de Minas Gerais. 

Esse projeto resgata a possibilidade de olhar para o futuro. Que 
futuro teremos sem a previdência? Que futuro teremos sem o fundo 
previdenciário? Que futuro teremos se não temos autonomia? É uma 
grande vitória dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, da 
Assembléia Legislativa e das comissões. 

Esta previdência tem de resgatar o nosso futuro, o futuro de quem 
trabalha e constrói o -serviço público do Estado de Minas Gerais. Os 
trabalhadores precisam ter todo o respeito e todo o carinho. Não 
tínhamos, até o momento, a garantia de um fundo previdenciário com 
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autonomia e com recursos. Em todo final de governo, o fundo era 
rapado e levado para o caixa único, enquanto ficávamos sem a 
segurança dele. 

Essa vitória é de todos nós. É importante que a condição de 
assistência à saúde da previdência seja mantida. É importante 
aprovarmos esse projeto o rnais rápido possível. 

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

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, neste momento, 
sinto a mesma alegria de quando aprovamos o nome do ilustre 
Presidente João Diniz Júnior. Referendamos o nome do ilustre 
Presidente em decorrência do apelo da família IPSEMG. 

Após essas turbulências vividas pela Presidência, mais que nunca, a 
Assembléia Legislativa, num esforço concentrado e pela liderança do 
nosso caríssimo Deputado Antônio Andrade, de V. Exa. e de todo 
Colégio de Líderes, neste momento histórico de Minas Gerais, resgata 
os direitos daqueles que trabalham pelo Estado de Minas. Esse 
trabalho reforça a democracia, e a cidadania haverá de prevalecer. 
Votaremos favoravelmente, e o PPB estará junto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, ouvi V. Exa. dizer, no 
início, que é democrático as pessoas se pronunciarem antes da 
votação. Como muitos já falaram, é hora de começarmos a votar. 
Solicito a V. Exa. e aos demais companheiros que votemos, porque há 
outras matérias a serem discutidas. Muito obrigado. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - Antes de colocar em votação o projeto, a 

Presidência atenderá um pedido dos servidores do IPSEMG, que 
gostariam de cantar o Hino Nacional, com a participação do coral do 
IPSEMG. 

- A platéia canta o Hino Nacional. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio 

Carlos Andrada, na condição de Líder da Bancada do PSDB, 
solicitando seja retirado de tramitação o Substitutivo no 1 ao Projeto de 
Lei Complementar no 48/2001. A Presidência defere o requerimento, 
de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. 
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Questões de Ordem 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, gostaria que 
V. Exa. colocasse o projeto em votação, tendo ao fundo o Hino do 
IPSEMG. Seria uma data histórica nesta Casa. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, pediria a V. Exa.: ou a 
música ou o voto, os dois juntos não combinam. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que 
respeita o que está acontecendo agora e solicitaria que os Deputados 
respeitassem este momento em que os funcionários cantam o Hino do 
IPSEMG. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de 
cumprimentar V. Exa. porque este momento é de civilidade, acho que 
é um momento que todos nós devemos respeitar, cumprimentando os 
servidores do IPSEMG. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 2, salvo emendas. 
-Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto 

Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio 
Pinto - Amflcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Gil 
Pereira - Hely Tarquínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José -
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 - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 60 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovado o Substitutivo no 2, salvo emendas. 
Com a aprovação do Substitutivo no 2, ficam prejudicadas as 
Emendas n°S 3, 5, 6, 8 a 1 O e 13 e 29. Em votação, as Emendas n°s 
1, 2, 4, 7, 11, 12 e 14 a 28. 
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- Votou "sim" o seguinte Deputado: 
Miguel Martini. 
- Votaram "não" os seguintes Deputados : 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Di mas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elaine Matozinhos -
Gil Pereira- Hely Tarquínio - lrani Barbosa- lvair Nogueira- Ivo José-
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 José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, peço que desconsidere 
o meu voto. Votei equivocadamente. O meu voto é "não". 

O Sr. Presidente - A Presidência faz a retificação do voto do 
Deputado Miguel Martini. Votaram "não" 56 Deputados. Não houve 
nenhum voto "sim". Estão, portanto, rejeitadas as Emendas n°s 1, 2, 4, 
7, 11, 12 e 14 a 28. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de 
Lei Complementar no 48/2001 na forma do Substitutivo no 2. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Discussão, em turno único, 
do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.058, que autoriza a 
celebração de convênios entre as universidades e os municípios do 
Estado para a implantação de cursos Normal Superior e de 
Pedagogia. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em 
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
A Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, 
nos termos do inciso X do art. 261, c/c o inciso 11 do art. 263 do 
Regimento Interno. Em votação, o veto. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
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Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amílcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Gil Pereira - Hely Tarquínio - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - 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 Kçmgussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados. Votaram "não" 52 
Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à 
Proposição de Lei no 15.058. À promulgação. 

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

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

* - Sem revisão do orador. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 4" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 
SERVIDORES DESIGNADOS 

Às quinze horas do dia cinco de março de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, 
Geraldo Rezende, Dalmo Ribeiro Silva e Sebastião Costa, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da 
Comissão. 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 do 
Deputado Geraldo Rezende, em que solicita seja convidado um 
representante do Tribunal de Justiça para falar sobre as ações 
judiciais para resguardar os direitos dos servidores da educação 
incluídos na categoria de direito individual homogêneo; do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja convidada a Sra. Carmem 
Lúcia Antunes Rocha, Procuradora-Geral do Estado, para participar 
de reunião desta Comissão; da Deputada Elbe Brandão, em que 
solicita seja oficiado ao Dr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de 
Estado de Recursos Humanos e Administração, para que seja 
remetido a esta Comissão o relatório contendo o atual quadro 
funcional da Secretaria de Estado da Educação. A Presidência 
concede a palavra aos Deputados. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de março de 2002. 
Elbe Brandão, Presidente - Bilac Pinto - Geraldo Rezende - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
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ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS 
PROPOSIÇÕES 14.985, 15.058 E 15.063 

Às nove horas e trinta minutos do dia doze de março de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo 
Rezende, Edson Rezende e Antônio Carlos Andrada. Havendo 
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Geraldo 
Rezende, declara aberta a reunião, esclarece que não há ata a ser 
lida por se tratar da primeira reunião da Comissão, informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
designar o relator e convida o Deputado Edson Rezende para atuar 
como escrutinador. A seguir, o Presidente determina sejam 
distribuídas as cédulas de votação. Realizada a votação, são 
proclamados eleitos para Presidente o Deputado Geraldo Rezende e 
para Vice-Presidente o Deputado Edson Rezende. O Presidente "ad 
hoc" empossa o Vice-Presidente, passando-lhe a Presidência. O 
Deputado Edson Rezende empossa o Presidente e retorna a 
Presidência a ele. O Presidente, Deputado Geraldo Rezende, 
agradece a confiança nele depositada e designa o Deputado Antônio 
Carlos Andrada como relator da matéria. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
comunica aos membros da Comissão que a reunião extraordinária 
para apreciar os pareceres será convocada por edital, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa - Antônio Carlos 

Andrada. 
ATA DA as• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às quinze horas do dia doze de março de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, 
Aílton Vilela e João Leite, membros da supracitada Comissão. 
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 apreciar 
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a matéria constante na pauta. Passa-se à 2• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são 
aprovados os Requerimentos n°s 3.137 a 3.146/2002; 3.152 a 
3.156/2002; 3.158 e 3.159/2002; e 3.173 a 3.184/2002. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de março de 2002. 
Marco Régis, Presidente - João Leite - Aílton Vilela. 
ATA DA 68• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às nove horas e trinta minutos do dia treze de março de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Olívia, 
Ambrósio Pinto e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante da pauta. 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 3.114/2002, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.100/2002, do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres 
de redação final. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
Projeto de Lei no 710/99, do Deputado Márcio Cunha, que denomina o 
Centro de Feiras de Minas Gerais - Expominas Geroge Norman 
Kutova. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Márcio Cunha - Ambrósio Pinto - Pastor 

George. 
ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
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EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 84/2002 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia treze de março de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ermano Batista, Cristiano Canêdo e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião, informa que 
não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, a 
qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar 
o relator, e convida o Deputado Cristiano Canêdo para atuar como 
escrutinador. A seguir, o Presidente determina sejam distribuídas as 
cédulas de votação. Realizada a votação, são proclamados eleitos 
para Presidente o Deputado José Henrique e para Vice-Presidente o 
Deputado Edson Rezende. O Presidente "ad hoc" empossa o 
Presidente, passando-lhe a direção dos trabalhos. O Deputado José 
Henrique agradece a confiança nele depositada, empossa o Vice-
Presidente e designa o Deputado Cristiano Canêdo como relator da 
matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, comunica aos membros da Comissão 
que a reunião extraordinária para apreciar o parecer será convocada 
por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de março de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Cristiano Canêdo - Eduardo Hermeto. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS 

PROPOSIÇÕES DE LEI N°S 15.051 E 15.052 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de 

março de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marco Régis, Hely Tarqüínio, Adelmo Carneiro Leão e 
Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Arlen Santiago e Cristiano Canêdo. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis, 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 
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matérias constantes 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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
rejeição dos vetos parciais opostos às Proposições de Lei n°s 15.051 
e 15.052 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). A Presidência suspende 
a reunião por cinco minutos para que se lavre a ata desta reunião. O 
Presidente reabre os trabalhos e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos dessa 
Comissão. 

Sala das Comissões, 19 de março de 2002. 
Marco Régis, Presidente - Hely Tarqüínio - Márcio Cunha - Adelmo 

Carneiro Leão. 
ATA DA 468 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dezesseis horas e vinte minutos do dia dezenove de março de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Eduardo Brandão, Antônio Andrade, Cristiano Canêdo, Rogério 
Correia e Sargento Rodrigues. Estão presentes, também, os 
Deputados Antônio Carlos Andrada, Rêmolo Aloise, Anderson Adauto 
e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Andrade, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar as emendas e o 
substitutivo apresentados em Plenário, no 1 o turno, ao Projeto de Lei 
Complementar no 48/2001, do Governador do Estado, que dispõe 
sobre o sistema estadual de previdência social e da assistência dos 
servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Nesse momento, o Presidente suspende a 
reunião. Às 19h42min, são reabertos os trabalhos, com a presença 
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dos Deputados Eduardo Brandão, Hely Tarqüínio, Antônio 
Andrade, Rogério Correia, Sargento Rodrigues e Arlen Santiago. 
Estão presentes, também, os Deputados Antônio Carlos Andrada e 
Mauro Lobo. Após discussão e votação, é aprovado o parecer sobre o 
Projeto de Lei Complementar no 48/2001, no 1 o turno, o qual conclui 
pela rejeição do Substitutivo no 1 e das Emendas nos 1, 2, 4, 7, 11, 12 
e 14 a 28, apresentadas em Plenário, e pela aprovação do 
Substitutivo no 2, que apresenta, e das Emendas n°s 3, 5, 6, 8, 9, 1 O, 
13 e 29, apresentadas em Plenário e incorporadas ao substitutivo 
(relator: Deputado Eduardo Brandão-). Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de março de 2002. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Cabo Morais -

Sargento Rodrigues. 
ATA DA 103• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e quarenta e três minutos do dia vinte de março de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Edson Rezende, João Leite, Márcio Kangussu e Marcelo Gonçalves, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Cabo Morais e Sargento Rodrigues. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Edson Rezende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar 
audiência pública com convidados, para debater as atividades 
extrafuncionais dos oficiais, cabos e soldados da Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: anteprojeto de lei que visa instituir a obrigatoriedade 
profissional da assistência social nas delegacias policiais, institutos de 
reeducação de adultos e adolescentes; ofícios dos Srs. Gudesteu 
Biber Sampaio, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 14/3/2002; Ronaldo 
das Dores Valeriano, Presidente da Associação Nova Esperança 
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Beneficente do Brasil, em que faz solicitação; Marcus Paulo 
Queiroz Macedo, Promotor de Justiça de Patrocínio, encaminhando 
cópia do termo de declaração prestada junto ao Ministério Público por 
Clayton William de Oliveira; Deputado Eduardo Brandão, Presidente 
da Comissão de Administração Pública, encaminhando denúncias 
feitas por meio da Associação Sindical dos Servidores da Secretaria 
de Estado da Justiça e de Direitos Humanos de Minas Gerais -
ASSEJDH-MG-, sobre o desaparecimento dos Srs. Edson José da 
Cruz e Walter Donizete dos Santos e o possível envolvimento do Sr. 
Camilo Lélis André Melo; Márcio Messias Pires, de Muzambinho; 
cartas dos Srs. Francisco Matias Procópio Gomes, detento de ltabira; 
de Sônia Maria Amaral de Resende e outras, em que fazem 
solicitações; convites aos membros da Comissão para o IV Simpósio 
Mineiro de Oncologia, do Centro de Estudos e Pesquisas Oncológicas 
de Minas Gerais, nos dias 17 a 20 de abril; do Conselho Regional de 
Psicologia - 4• Região (MG-ES) para a festa de posse do X Plenário 
(gestão 2001-2004), a realizar-se no dia 23/3/2002; reunião mensal do 
Fórum Mineiro de Saúde Mental, a realizar-se no dia 23/3/2002; VIl 
Congresso Brasileiro, a realizar-se nos dias 20 a 22/6/2002. O 
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei no 1.663/2001, no 
1° turno, para o qual designou relator o Deputado Marcelo Gonçalves. 
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 
Edson Rezende, em que solicita seja encaminhada moção de pesar à 
família do Sr. Antônio Caetano Gandra; seja solicitada ao Presidente 
da Casa a realização de um seminário sobre segurança e saúde; do 
Deputado Cabo Morais, em que solicita cópia das notas taquigráficas 
desta reunião; do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita 
providências para sua participação no XII Encontro Nacional do 
Movimento Nacional de Direitos Humanos-MNDH -, no Rio de Janeiro. 
Registra-se a presença dos Srs. Luiz Carlos Cândido, Cabo PM, e 
César de Andrade Ferreira, soldado PM, respectivamente, Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão do Movimento de Relações Humanas 
de Cabos e Soldados; Wilson Fernandes, Cabo PM, representando o 
Sr. lrineu Vieira Garcia, Cabo do 17° BPM de Uberlândia; lvanir 
Antônio dos Santos, Cabo PM, representando o Sr. Geraldo Paranhos 
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da Silva, responsável pela Seção de Motomecanização da 
Companhia. Independente de Frutal; Glayson Matias Barbosa, Cabo 
BM, da Área de Salvamento e Resgate do Corpo de Bombeiros; 
Wander de Castro, Cabo do 16° BPM, e Adalberto dos Santos 
Valadares, Cabo PM, os quais são convidados a tomar assentei à 
mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Edson 
Rezende e João Leite, autores dos requerimentos que deram origem 
ao debate, para suas considerações iniciais. Após, passa a palavra a 
cada um dos convidados, para que façam sua exposição. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Márcio Kangussu , Presidente- João Leite. 

ATA DA 76• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte de março de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
lvair Nogueira, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Márcio 
Cunha. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro 
Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
comunica o recebimento de ofícios dos Srs. José Augusto Trópia Reis, 
Secretário da Fazenda; Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de 
Despesas da Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo; Murilo 
Badaró, Presidente do BDMG, publicados no "Diário do Legislativo" de 
14/3/2002; e lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente - Geral da 
Agência Gutierrez da CEF, publicado no "Diário do Legislativo" de 
15/3/2002. 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, 

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



1056 
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1 o turno, 
dos Projetos de Lei nos 1.759/2001 na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda no 1 (relator: 
Deputado Rêmolo Aloise); 1.853/2001 com a Emenda no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Luiz Fernando 
Faria); 1.871/2001 na forma original (relator: Deputado lvair Nogueira) 
e 1.904/2001 na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Rêmolo 
Aloise). O Projeto de Lei no 1.774/2001 é retirado da pauta, 
atendendo-se a requerimento do Deputado lvair Nogueira, aprovado 
pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria - lvair Nogueira 

Rêmolo Aloise. 
ATA DA 43a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e um de março de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Geraldo Rezende, Ermano Batista e Agostinho Silveira. Estão 
presentes, também, os Deputados lvair Nogueira, Elaine Matozinhos e 
Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Errnano 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 debater, em audiência pública, o 
Projeto de Lei Complementar no 50/2002, do Governador do Estado, 
que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência 
e dispõe sobre a carreira de Defensor Público. Registra-se a presença 
do Sr. Antônio Sérgio Tonel, representando o Procurador-Geral de 
Justiça, Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira; da Sra. Moema Guaraciaba 
Gomes Pereira, Procuradora-Chefe da Defensoria Pública, 
representando a Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, 
Secretária de Estado da Justiça e de Direitos Humanos; dos Srs. 
Roberto Gonçalves de Freitas Filho, Presidente da Associação 
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Nacional de Defensores Públicos; Leopoldo Portela Júnior, 
Presidente da Associação de Defensores Públicos de Minas Gerais; 
Ladislau Cochlar Júnior, Presidente da Associação dos Defensores 
Públicos do Rio Grande do Sul; Rogério dos Reis Devisate, Chefe de 
Gabinete do Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro; das 
Sras. Maria Crisóstomo Ramos e Hérica Rangei Portela, líderes 
comunitárias, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado lvair Nogueira, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de março de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Eduardo Hermeto - Ermano Batista -

Aílton Vilela. 

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

1.975/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Alberto Bejani, o Projeto de Lei no 

1.975/2002 tem como objetivo declarar de utilidade pública a 
instituição Lar de Idosos Santa Clara, com sede no Município de Juiz 
de Fora. 

Após haver sido publicada, em 28/2/2002, a proposição foi 
encaminhada a este colegiado, ao qual compete proceder ao exame 
preliminar da matéria, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei 

no 1.975/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 
27/7/98, especialmente em seu art. 1°. 

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais 
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normas e, particularmente, no art. 12 do estatuto da referida 
entidade, que as atividades dos Diretores e conselheiros, bem como 
as dos sócios, instituidores e benfeitores, são inteiramente gratuitas. O 
art. 21 estabelece que, no caso de sua dissolução, os bens 
remanescentes serão destinados a uma outra instituição congênere e 
juridicamente constituída, que esteja registrada no Conselho Nacional 
de Assistência Social. 

Desta forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 1.975/2002 na forma original. 

Sala das Comissões, 26 de março de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente · Márcio Kangussu, relator - Ermano 

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

1.993/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei 

sob comento objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos 
Horticultores de Rio Manso- AHRIMAN -, com sede nesse município. 

Após haver sido publicada, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame tem como sustentação a Lei no 12.972, de 

27/7/98, que prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade 
pública. 

A entidade em questão atende às condições estabelecidas pela 
citada lei, conforme ilustram os documentos anexados ao processo e, 
por tal razão, está apta a receber o título declaratório ora proposto. 

Além da observância dos requisitos legais, verificamos que o art. 24 
do estatuto da AHRIMAN veda o recebimento de qualquer lucro, 
gratificação, bonificação ou vantagem aos seus Diretores, 
conselheiros ou instituidores, assim como o art. 29 determina que, em 
caso de sua dissolução, o patrimônio será destinado a entidade 
congênere. 
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Mas, para fazer constar o nome completo da entidade e retirar 

informações desnecessárias do art. 1°, apresentamos emenda à 
proposição. 

Conclusão 
Pelo aludido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1 .993/2002 com a Emenda no 1, a 
seguir apresentada. 

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

Horticultores do Município de Rio Manso - AHRIMAN -, com sede 
nesse município". 

Sala das Comissões, 26 de março de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator- Aílton Vilela 

- Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.944/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, que tem por objetivo prorrogar o prazo a 
que se refere o art. 2° da Lei no 11 .612, de 19/9/94, que autorizou a 
doação de imóvel ao Município de Estrela do lndaiá, é do Deputado 
Antônio Júlio. 

Após ser publicada, em 21/2/2002, a proposição foi encaminhada a 
este órgão colegiado, ao qual compete examiná-la em caráter 
preliminar, sob os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos 
do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Deputado Antônio Júlio, por meio do projeto de lei em tela, propõe 

seja prorrogado o prazo a que se refere o art. 2° da Lei n° 11.612, de 
19/9/94, que autorizou o Poder Executivo a doar imóvel de 2.573m2 ao 
Município de Estrela do lndaiá, para que nele se construa uma quadra 
poliesportiva. 

A doação é contrato civil que objetiva a transferência graciosa de um 
bem do patrimônio do doador para o do donatário. Quando entre 
particulares, o contrato de doação está regulado pelos arts. 1 .165 e 
seguintes do Código Civil. Quando as partes são constituídas por 
entes do poder público, rege-se o contrato pelas mencionadas 

~------------~------------~ 
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disposições acrescidas pelas regras de Direito Administrativo. 
Entre essas regras, há uma que obriga estar o bem a ser doado 
condicionado a uma ação do donatário, que, se não for realizada em 
determinado prazo, possibilitará ao doador reaver o imóvel por meio 
de ação reivindicatória. 

A lei que se pretende alterar estabeleceu expressamente um 
encargo para a doação, o qual não foi implementado dentro do prazo 
estipulado. O descumprimento dessa condição, por seu turno, 
justificaria a retomada do imóvel pelo Estado. Entretanto, acredita o 
autor da proposição que melhor servirá o bem ao município e propõe 
seja alargado o prazo para o implemento da exigência, não 
justificando, portanto, a interposição de ação reivindicatória nem 
reversão amigável entre as partes. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.944/2002 na 
forma original. 

Sala das Comissões, 26 de março de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ermano 

Batista - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.00212002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado lrani Barbosa, o projeto de lei em exame 
tem por escopo alterar dispositivo da Lei no 14.134, de 28/12/2001. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 7/3/2002, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, para receber parecer. Cabe, portanto, a 
esta Comissão, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, 
analisar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em apreço tem por objetivo alterar a redação do 

parágrafo único do art. 1 o da Lei n° 14.134, de 28/12/2001, que doa ao 
Município de Bela Vista de Minas o imóvel que menciona para 
edificação de prédio destinado a escola de 1 o grau. 

Ocorre que o terreno especificado na referida lei apresenta 

'----------0--------l 
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instabilidade de solo, o que o torna contra-indicado para 
edificação de prédio escolar. Por isso a administração municipal 
solicita a alteração na citada lei, para que assim possa dar outra 
destinação ao terreno, ou seja, a implantação de distrito industrial e a 
construção de área de lazer para a comunidade, o que viabilizaria a 
sua utilização em prol da comunidade. 

A par dessas considerações, verificamos que a iniciativa do projeto 
de lei sob comento atende aos interesses coletivos, motivo pelo qual 
somos favoráveis à continuação de sua tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.002/2002 
na forma original. 

Sala das Comissões, 26 de março de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Aílton Vilela, relator - Ermano Batista 

-Márcio Kangussu. 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2002 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 27/3/2002 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
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Ivo José - Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Amilcar Martins - Anderson 
Adauto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Eduardo Brandão -
Elbe Brandão - Gil Pereira - João Leite - João Paulo - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa. 

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

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca 
os Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 2, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição do dia 2/4/2002.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 337a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/3/2002 
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Ivo José, Rêmolo 

Aloise e Rogério Correia 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 2.051 
a 2.060/2002 - Requerimentos n°s 3.224 a 3.229/2002 - Requerimento 
do Deputado Wanderley Ávila - Comunicações: Comunicações da 
Comissão de Saúde e do Deputado Wanderley Ávila - Oradores 
Inscritos: Discursos da Deputada Maria José Haueisen e dos 
Deputados Ermano Batista, Doutor Viana, Rogério Correia e Márcio 
Cunha - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho 

L__------0-------
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de Requerimentos: Requerimento do Deputado Wanderley Ávila; 
deferimento - 2• Fase: chamada para verificação de quórum; 
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Cabo 
Morais - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa -
lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José 
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau 
- Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14h14min, a 

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

1• Parte 
1 • Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Rêmolo Aloise, 2°- Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Doutor Viana, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Enivaldo Ribeiro, Deputado Federal, encaminhando exemplar 

dos anais do Seminário Democracia e Soberania Popular, realizado 
em dezembro de 2001. 

'--------0------.......J 
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Do Sr. José Humberto da Silva, Presidente em exerciCIO da 

Câmara Municipal de Patos de Minas, manifestando sua posição em 
defesa do IPSEMG no que diz respeito às propostas do projeto de lei 
complementar que modifica o sistema de previdência do Estado. (-
Anexe-se à Proposição de Lei Complementar no 70.) . 

Da Sra. Alvanete Maria de Oliveira Santana, Presidente da Câmara 
Municipal de lpiaçu, comunicando a composição da Mesa diretora 
desse órgão para o exercício de 2002. 

Do Sr. José Antonio de Moraes, Secretário Adjunto da Segurança 
Pública, prestando as informações solicitadas por meio do 
Requerimento no 2.732/2001, do Deputado Bené Guedes. 

Do Sr. Carlos Eduardo Dutra Pires, Promotor de Justiça do Estado, 
prestando informações referentes a requerimento da CPI da 
Mineração Morro Velho encaminhado por meio do Ofício no 
232/2002/SGM. (-À CPI da Mineração Morro Velho.) 

Da Sra. Dorinha Melgaço, Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Unaí, solicitando informações sobre o Relatório Final da CPI do Fundo 
SOM MA e as providências tomadas com relação ao assunto. 

De Vereadores à Câmara Municipal de lpatinga, solicitando a 
intercessão desta Casa junto ao Governo do Estado a fim de que não 
autorize a instalação de radares eletrônicos na BR-381, no trecho 
entre o Vale do Aço e a Capital.(- À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Tomaz de Aquino Porfírio, Chefe do Laboratório Regional de 
Apoio Animal - LARA -, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, em Minas Gerais, comunicando que as informações 
solicitadas por meio do Ofício no 303/2002/SGM (resultados de 
análises de leite) foram encaminhadas em fevereiro do corrente. (- À 
CPI do Preço do Leite.) 

Do Sr. Márcio de Souza, Auditor do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE -, encaminhando o resultado 
de diligência relativa a denúncia de irregularidades na prestação do 
serviço de transporte escolar por parte da Prefeitura Municipal de 
Piranga. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente Geral da Agência 
Gutierrez da Caixa Econômica Federal, comunicando a alteração do 
prazo de vigência de contratos firmados entre esse órgão e o Estado, 
tendo como beneficiários os Municípios de São Sebastião do Paraíso 

'----------0 ---------' 
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e Espera Feliz.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Maria das Dores Teixeira de Freitas, solicitando que a 
Comissão de Meio Ambiente examine e tome as providências cabíveis 
com relação ao funcionamento de uma granja avícola no perímetro 
urbano da cidade de Canaã. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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° 2.051/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Oliveirenses sem Teto 

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

Oliveirenses sem Teto - AOST -, com sede no Município de Senhora 
de Oliveira. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 2002. 
Durval Ângelo 
Justificação: A AOST está em pleno e regular funcionamento há 

mais de dois anos, e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e 
não remuneradas pelo exercício de seus cargos. 

Por atender os requisitos necessários à declaração de utilidade 
pública, conto 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" 2.052/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Bairro 

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

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



do Bairro Lavapés, com sede no Município de Nova Resende. 
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 março de 2002. 
Eduardo Brandão 
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Justificação: A Associação de Amigos do Bairro Lavapés tem como 
finalidade auxiliar a comunidade local com atividades como o combate 
à pobreza e a fome, o desenvolvimento de atividade de cultura e 
esporte, a proteção à saúde da família, a proteção da infância e dos 
idosos e o desenvolvimento de projetos de educação e moradia. 

Por prestar a entidade relevantes serviços aos moradores locais, 
sem fins lucrativos, nada mais justo que lhe conceder o título de 
utilidade pública. 

Contamos 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.053/2002 
Declara de utilidade pública a Assistência e Promoção Social 

Exército da Salvação - Lar América de Oliveira Prado, com sede no 
Município de Jacutinga. 

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

Promoção Social Exército da Salvação - Lar América de Oliveira 
Prado, com sede no Município de Jacutinga. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2002. 
Eduardo Brandão 
Justificação: A Assistência e Promoção Social Exército da Salvação 

é uma instituição de natureza assistencial, promocional e educacional, 
que visa proteger a família, a infância e os idosos, mediante a 
organização e manutenção de lares e abrigos. 

Tem por fundamento, ainda, a promoção de cursos, inclusive 
profissionalizantes, e seminários, bem como a manutenção de 
creches e escolas. Com o objetivo de prestar serviços sociais, criou 

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



diversos estabelecimentos pelo País, entre eles o Lar América de 
Oliveira Prado, com sede no Município de Jacutinga. 
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Tendo em vista que a referida instituição teve sua sede, 
primeiramente, no Município de São Paulo e que já lhe foi conce<;Jido 
título de utilidade pública federal e estadual naquele Estado, nada 
mais justo que reconhecermos o referido Lar como estabelecimento 
prestador de serviço social. 

Diante da necessidade de se reconhecer a importância e relevância 
dos serviços sociais prestados pela entidade, contamos 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.054/2002 
Declara de utilidade pública o Instituto de Cidadania dos 

Empregados do BDMG - INDEC -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

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

dos Empregados do BDMG - INDEC -, 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, 26 de março de 2002. 
José Henrique 
Justificação: O INDEC é uma entidade civil sem fins lucrativos e foi 

fundado em 2/4/98. Tem sede na Rua da Bahia, 1600, Bairro de 
Lourdes, no Município de Belo Horizonte. Sua diretoria é composta 
por pessoas de reconhecida idoneidade moral, não remuneradas pelo 
cargo que ocupam. 

O Instituto tem por objetivo a realização de ações concretas de 
inserção de populações carentes, especialmente a população infantil, 
visando à qualidade de vida em comunidade e ao exercício da 
cidadania consciente. 

Diante do exposto, e tendo em vista que a entidade, conforme 
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos 
previstos na legislação em vigor, e se torna, por isso, habilitada ao 
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título declaratório de utilidade pública em âmbito estadual, conto 
com o indispensável apoio dos nobres parlamentares 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° 2.055/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis o 

imóvel que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Virginópolis o imóvel de propriedade do Estado no qual funcionava a 
extinta MinasCaixa, com a área de 203,00m2 (duzentos e três metros 
quadrados), situado na Praça João Rodrigues, 94, Centro, registrado 
no Cartório de Registro de Imóveis de Virginópolis, no livro n° 3-R, 
registro anterior 11.881, em 18 de junho de 1974. 

Art. 2° - O imóvel de que se trata esta lei destina-se à instalação da 
sede da Prefeitura Municipal de Virginópolis. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de março de 2002. 
Olinto Godinho 
Justificação: O imóvel a que se refere este projeto poderá ser 

adaptado sem que sejam alteradas as linhas básicas de sua estrutura, 
a fim de sediar a Prefeitura Municipal de Virginópolis. 

Há que se destacar que o imóvel encontra-se em comodato com o 
município e que o objeto é o mesmo. 

Em face do exposto e considerando que não há nenhum óbice à 
doação do imóvel ao Município de Virginópolis, aguardo de meus 
pares o apoio à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.056/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis o 

imóvel que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município 

de Virginópolis o imóvel de propriedade do Estado no qual funcionava 
o fórum do município, com a área de 284,24m2 (duzentos e oitenta e 
quatro metros quadrados e vinte e quatro centímetros quadrados), 
situado na Rua Ten. João Coelho, Centro, registrado na Comarca de 
Virginópolis. 

Art. 2° - O imóvel de que se trata esta lei destina-se à instalação da 
Biblioteca Pública Municipal Benjamim Rodrigues Coelho. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de março de 2002. 
Olinto Godinho 
Justificação: O imóvel a que se refere este projeto será utilizado 

para o funcionamento da Biblioteca Pública Municipal Benjamim 
Rodrigues Coelho. 

Há que se destacar que o imóvel encontra-se em comodato com o 
município e que o objeto é o mesmo. 

Em face do exposto e considerando que não há nenhum óbice à 
doação do imóvel ao Município de Virginópolis, aguardo de meus 
pares o apoio à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.057/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis o 

imóvel que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Virginópolis o imóvel de propriedade do Estado no qual funcionava a 
Escola Estadual de Monjolos, com a área de 10.000,00m2 (dez mil 
metros quadrados), situado no lugar denominado Monjolos, no 
Município de Virginópolis, registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis de Virginópolis, no livro no 3-G da Transcrição das 
Transmissões, às fls. 5, consta o registro n° 3.168, anterior 3.159, de 
22 de outubro de 1947. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei destina-se à implantação do 
Centro de Apoio à Agricultura Familiar- CAAF. 
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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. 12 de março de 2002. 
Olinto Godinho 
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Justificação: O imóvel a que se refere o projeto será utilizado para a 
implantação dos Projetos de Educação de Adultos e Educar 
Plantando. em parceria com a Fundação Banco do Brasil, 
transformando-se a escola no Centro de Apoio à Agricultura Familiar-
CAAF. Atua, também, em projetos como viveiro de mudas e 
treinamento de mão-de-obra rural - PRONAF - e Programa Agentes 
de Saúde e Saneamento, em parceria com a Fundação Nacional de 
Saúde- FNS. 

Há que .se destacar que o imóvel encontra-se em comodato com o 
município e que o objeto é o mesmo. 

Em face do exposto e considerando que não há nenhum óbice à 
doação do imóvel ao Município de Virginópolis, aguardo de meus 
pares o apoio à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.058/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Poço Fundo o imóvel situado nesse município, na localidade do 
Barreiro, com área de terreno de 12.480m2,com os limites e as 
confrontações constantes da escritura pública lavrada a fls. 68 a 70 do 
livro 18 do Cartório de 2° Ofício, conforme croquis anexos e registro 
lavrado a fls. 32 do livro 3C, sob o número 4988, do cartório de 
registro de imóveis da comarca, com as respectivas benfeitorias. 

Parágrafo único - O imóvel destina-se ao funcionamento de escola 
municipal, em atendimento à municipalização do ensino. 

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. 
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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, 21 de março de 2002. 
Sebastião Navarro Vieira 
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Justificação: Conforme contrato firmado entre o Estado e o 
Município de Poço Fundo, a escola estadual do Barreiro foi 
municipalizada. Entretanto, o imóvel continua pertencendo ao Estado. 

Por razões de ordem legal, o Município de Poço Fundo encontra-se 
impedido de proceder à reforma e ampliação do imóvel, para atender 
crescente demanda e buscar a melhoria na qualidade do ensino e 
apoio à formação do educando. 

Nessas condições, é justo o pleito do município pela doação do 
imóvel, para que possa proceder às melhorias necessárias e 
desempenhar satisfatoriamente as atividades de ensino. 

Espero o costumeiro apoio de meus pares a este projeto. 
- 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° 2.059/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Poço Fundo o imóvel, situado nesse município, com área de terreno 
de 1 O.OOOm2 , com os limites e confrontações constantes de escritura 
pública, lavrada às fls. 36 a 38 do livro 16 de notas do Cartório do 1 o 

Ofício, conforme "croquis" anexo e registro às fls. 149 do livro 3 B, sob 
o número 4.354, com as respectivas benfeitorias. 

Parágrafo único - O imóvel destina-se ao funcionamento de escola 
municipal, em atendimento à municipalização do ensino. 

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 Reuniões, 21 de março de 2002. 
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Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Conforme contrato firmado entre o Estado e o 

Município de Poço Fundo, a Escola Estadual Poço Fundo foi 
municipalizada. Porém, embora o ensino tenha sido municipalizado, o 
imóvel continua pertencendo ao Estado. 

Por razões de ordem legal, o Município de Poço Fundo encontra-se 
impedido de proceder à reforma e ampliação do imóvel, para atender 
a crescente demanda e ainda buscar a melhoria na qualidade do 
ensino e o apoio à formação do educando. 

Nessas condições, é justo o pleito do município, de obter a doação 
do imóvel, para que possa proceder às melhorias necessárias e atingir 
desempenho operacional satisfatório das atividades de ensino. 

Isso posto, espero o costumeiro apoio de meus 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° 2.060/2002 
Dispõe sobre a política estadual de arquivos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Considera-se arquivo público o conjunto de documentos 

produzidos e recebidos por órgão ou entidade da administração direta 
ou indireta do Estado, no exercício de suas atividades, em decorrência 
de suas funções administrativas, legislativas ou judiciárias, os quais 
constituem instrumento de apoio à administração pública, à cultura e 
ao desenvolvimento científico, bem como elemento de informação e 
prova. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se também 
arquivo público o conjunto dos documentos produzidos e recebidos 
por entidade privada prestadora de serviço público. 

Art. 2° - A gestão e a proteção dos documentos de arquivos públicos 
cabem ao poder público, que manterá órgão e recursos 
especializados indispensáveis à sua guarda e conservação. 

Art. 3° - As ações do poder público relacionadas com as atividades 
arquivísticas constituem a política estadual de arquivos, que tem como 
objetivos: 

I - fortalecer a rede de instituições arquivísticas públicas; 
11 - assegurar a adequada gestão dos documentos públicos, bem 
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como a preservação dos patrimônios arquivísticos público e 
privado; 

111 -promover a formação adequada de recursos humanos; 
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IV - prover a atividade arquivística dos recursos materiais 
necessários; 

V - produzir documentos de interesse da área; 
VI - assegurar o acesso às informações contidas nos documentos 

dos arquivos, observadas as disposições legais. 
Parágrafo único - Na realização das ações de que trata o "capuf' 

deste artigo, levar-se-á em conta a função social dos arquivos 
públicos e privados, devendo-se garantir a plena participação da 
sociedade civil. 

Art. 4° -.Os documentos de valor permanente são inalienáveis, e a 
sua guarda, imprescritível. 

Parágrafo único - Consideram-se documentos de valor permanente, 
para os efeitos desta lei: 

I - os documentos de interesse histórico, científico, político e cultural; 
11 - os documentos que tenham função jurídico-probatória. 
Art. 5° - A cessação das atividades de órgão ou entidade 

responsável pela guarda e gestão de documentos de interesse 
arquivístico implica a transferência de seu acervo à instituição 
sucessora ou o recolhimento da documentação à instituição 
arquivística pública. 

Art. 6° - São instituições arquivísticas públicas do Estado de Minas 
Gerais: 

I - o arquivo do Poder Executivo; 
li - o arquivo do Poder Legislativo; 
111 -o arquivo do Poder Judiciário. 
Art. 7° - Competem às instituições arquivísticas públicas estaduais a 

gestão, o recolhimento e a guarda permanente dos documentos 
públicos e de caráter público, bem como a implementação da política 
estadual de arquivos, no âmbito de sua específica esfera de 
competência. 

Art. 8° - A eliminação de documentos produzidos por órgão ou 
entidade previstos no "caput" e no parágrafo único do art. 1 o desta lei 
será feita sob a responsabilidade da instituição arquivística pública, na 
sua específica esfera de competência, mediante prévia apreciação de 
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uma comissão permanente de avaliação de documentos 
constituída no âmbito de cada poder, observados os critérios de 
guarda, destinação e temporalidade estabelecidos em legislações 
federal e estadual que dispõem sobre a matéria e ouvido o Conselho 
Estadual de Arquivos. 

Parágrafo único - Cumpridas as disposições estabelecidas no 
"caput" deste artigo, a instituição arquivística pública responsável 
pelos documentos fará publicar no órgão oficial do Poder edital 
contendo a relação dos documentos que poderão ser eliminados. 

Art. go - Para o pleno exercício dos arquivos do Poder Executivo, 
poderão ser criadas unidades regionais. 

Parágrafo único - A gestão de documentos pelo Arquivo Público 
Mineiro será feita em conjunto com os órgãos que lhes deram origem. 

Art. 1 O - É assegurado a todos, nos termos de legislação específica, 
o acesso aos documentos sob a guarda e a gestão dos arquivos 
públicos. 

Art. 11 - Classificam- se como sigilosos os documentos cuja 
divulgação ponha em risco: 

I - a segurança da sociedade e do Estado; 
11 - a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 

imagem das pessoas. 
Parágrafo único - O acesso aos documentos de que trata este artigo 

poderá ser restringido por prazos de até: 
I - vinte anos contados da data de sua produção, no caso dos 

documentos de que trata o inciso I; 
11 - cem anos contados da data de sua produção, no caso dos 

documentos de que trata o inciso 11. 
Art. 12 - O arquivo privado que reúna conjunto de fontes relevantes 

para a história e o desenvolvimento científico estadual ou nacional 
poderá ser identificado pelo Estado como de interesse público e 
social. 

§ 1 o - A proteção dos arquivos privados identificados como de 
interesse público e social e o acesso a eles serão incentivados pelo 
Estado mediante a concessão de benefícios a seu proprietário ou 
possuidor. 

§ 2° - O acesso aos documentos de arquivos privados identificados 
como de interesse público e social dependerá de autorização 
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expressa de seu proprietário ou possuidor. 

§ 3° - Os arquivos privados identificados como de interesse público e 
social poderão ser depositados em instituições arquivísticas públicas. 

§ 4° - Na alienação de arquivos privados reconhecidos como de 
interesse público e social, será observada a unidade documental do 
acervo e sua permanência no território estadual. 

Art. 13 - O poder público manterá cadastro centralizado e atualizado 
dos arquivos públicos e dos arquivos privados identificados como de 
interesse público e social. 

Art. 14 - Compete ao Conselho Estadual de Arquivos examinar, de 
conformidade com as comissões permanentes de que trata o art. 8° 
desta lei, a relação dos documentos indicados pelas instituições 
arquivísticas do Estado para serem eliminados. 

Art. 15 - O Conselho Estadual de Arquivos se reunirá regularmente, 
de acordo com periodicidade regimentalmente definida. 

§ 1 o - O Presidente do Conselho Estadual de Arquivos é responsável 
pela convocação das reuniões periódicas do órgão, sujeitando-se às 
penalidades administrativas estabelecidas em lei, no caso de 
descumprimento dessa norma. 

§ 2° - O membro do Conselho Estadual de Arquivos que deixar de 
comparecer a duas convocações seguidas, ou a quatro, no decorrer 
do ano, sem justa motivação, será sumariamente substituído, na 
forma regimental. 

Art. 16 - A destruição ou a adulteração de documento de valor 
permanente ou de interesse público ou social sujeita o responsável a 
penalidades administrativas, civis e criminais, nos termos da 
legislação em vigor. 

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os 

arts. 26 a 40 da Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de 1994. 
Sala das Reuniões, 20 de março de 2002. 
Sávio Souza Cruz 
Justificação: Uma política estadual de arquivos atualizada, que 

defina critérios para a gestão e a conservação de documentos 
públicos ou de interesse social, vem-se revelando extremamente 
necessária, tendo em vista o volume sempre crescente de 
documentos recebidos e produzidos pelos diversos órgãos da 
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administração pública. 

A guarda, a gestão e a conservação de um acervo de tamanha 
magnitude representam uma atividade complexa a ser desempenhada 
por órgão público responsável, exigindo normas claras e racionais que 
facilitem sua administração. 

Por outro lado, critérios para o acesso a documentos públicos de 
interesse científico e cultural, jornalístico ou histórico, ou para a 
eliminação de documentos que possam vir a ter valor probatório, 
estão também a carecer de uma atenção maior por parte do legislador 
e da comunidade. 

As disposições estaduais referentes à matéria estão relacionadas, 
hoje, na Lei no 11.726, de 30/12/94, que estabelece a política cultural 
do Estado, mas que, a nosso ver, dá à questão um tratamento um 
tanto genérico, porque estão contidas em um instrumento cuja 
abrangência dificulta que o assunto receba o devido destaque. 

Reconhecemos que esta matéria deve ser discutida também com a 
sociedade civil, particularmente com especialistas, por envolver 
conhecimentos técnicos bastante complexos. Assim, durante a 
tramitação desta proposição, esperamos contar com ampla 
participação de representantes do setor, cuja contribuição será da 
maior importância para seu aperfeiçoamento. 

Certos da oportunidade e da conveniência de trazermos à discussão 
nesta Casa esse relevante tema, contamos com o apoio de nossos 
pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.224/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à concessão do 
Título de Cidadão Honorário ao Sr. Murílio de Avellar Hingel. (- À 
Comissão de Educação.) 

W 3.225/2002, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Governo e Assuntos Municipais com vistas à instalação de brigada de 
combate a incêndio no aeroporto do Município de Montes Claros. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 
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N° 3.226/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando 

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Igreja Batista da Floresta, em Belo Horizonte, por seus 60 anos de 
organização. (-À Comissão de Educação.) 

N° 3.227/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
comunidade do Município de João Gonçalves de Minas pelo 
aniversário de emancipação político-administrativa. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

N° 3.228/2002, a Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Sr. Emerson Fidelis Campos por sua 
reeleição para o cargo de Presidente da UNIMED e pela inauguração 
de farmácia com medicamentos de baixo custo. 

N° 3.229/2002, do Deputado Marco Régis, solicitando seja transcrito 
nos anais da Casa editorial do jornal "Hoje em Dia" de 21/3/2002, 
intitulado "Ato Inadmissível".(- À Mesa da Assembléia.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado 
Wanderley Ávila. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Saúde e do Deputado Wanderley Ávila. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores e senhoras, telespectadores, quero lhes dizer sobre a minha 
preocupação e, depois, da minha indignação ao ter as primeiras 
notícias sobre a invasão da casa do Presidente, na fazenda em 
Buritis. Quero deixar claro que fiquei preocupada, porque nós, do PT, 
e eu, particularmente, somos a favor da reforma agrária. É uma causa 
nobre, desejada e defendida não só pelo PT, mas também por outros 
partidos políticos, pela Igreja, por todas as pessoas que vêem e 
sentem a necessidade de reforma agrária para melhorar a situação do 
campo. E invadir a casa do Presidente foi, para nós, um gesto de 
provocação, um desrespeito à maior autoridade do País. Não 
questionarei quem é o Presidente, o que pensamos dele, mas, afinal 
de contas, é a autoridade máxima do País. Minha indignação 
começou quando acompanhei o noticiário, quando o Ministro da 
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Justiça, Sr. Aluísio Nunes, fala que o PT estava aliado ao MST e 
que o PT, agora, perderia as eleições, que Lula iria despencar nas 
pesquisas. Ora, com que direito fala isso? Com que direito acusa o PT 
de estar ligado ao MST? Respeitamos o MST, como uma ONG gue 
tem reconhecimento internacional, que tem seus métodos, seus 
planos, que traça seus projetos, mas o PT nunca interferiu, dirigiu ou 
foi aliado do MST para as invasões. Muitas vezes, o PT é chamado 
para acudir, apagar o incêndio, e o Ministro de FHC nos 
responsabiliza por isso. 

Há pessoas que estão desejando conflitos e confusões para garantir 
aqueles que estão no poder, segundo é dito por aí, que têm planos 
para mais de 20 anos e desejam ver o circo pegar fogo para que 
tenham facilidade em permanecer no poder. 

Desde 1998, essa fazenda do Sr. Fernando Henrique Cardoso está 
sob ameaça do MST. O Exército e a Polícia Federal lá estiveram; 
colocaram-se na entrada da fazenda e não conseguiram entrar. O 
MST foi barrado e insistiu por muito tempo. A Agência Nacional de 
Inteligência - ABIN - acompanha ultimamente, passo a passo, todos 
os movimentos do MST. A ABIN, pela sua competência, pela sua luta 
e pelo trabalho que faz sabe quando vai haver invasão, quem invadirá 
e como será. Coincidentemente, naquele dia, naquela época, a casa 
do Presidente da República estava totalmente aberta parecendo que 
estava esperando visita. 

O que vemos depois de tudo isso? Que há alguém interessado em 
que as coisas dêem mal para o nosso lado e para outros partidos 
políticos. Aí, faço ilações. Vimos que FHC conseguiu dividir o PMDB, 
afastar Itamar Franco da concorrência à Presidência da República e 
depois ainda investiu na Roseana. Aquela história, aquele processo 
contra a empresa Lunus já era conhecido, há mais de um ano e meio. 

Coincidentemente, o Sr. Aluísio Nunes, Ministro do Presidente foi 
quem determinou a busca e apreensão dos documentos que estavam 
na Lunus. Mais ainda, Roseana, apanhada de surpresa, ainda 
declara, com toda singeleza e inocência, que não foi avisada. É claro, 
porque ninguém avisa para alguém que vai invadir sua casa e fazer 
isso ou aquilo. A não ser que seja alguma coisa combinada. Naquele 
momento era adversária, sentiu-se traída e alegou: "Mas somos 
aliados". Roseana Sarney está despencando nas pesquisas, sua 

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

_.-:.lill.:...... 



1079 
candidatura está sendo ameaçada. 

Já se falou mque o grupo de FHC tem "dossiês" de todos os 
candidatos e que no momento oportuno se esses candidatos se 
destacarem, os "dossiês" aparecerão. Não tenho a menor dúvida de 
que já vasculharam a vida de Lula, dos Prefeitos e das Lideranças do 
PT, buscando alguma coisa para pegar. Não acredito que apareça 
mais Míriam Cordeiro na vida de Lula para criar outro problema e 
afastá-lo ou prejudicar a sua candidatura. 

Vejam o ridículo que aconteceu em 1989. O povo depois tomou 
conhecimento disso. Qual foi a grande falha de Lula? Ter filha 
extramatrimonial, moça que educou, de quem cuidou e a quem 
acompanhava. Todos aqueles que foram bastante hipócritas 
consideraram aquilo um escândalo nacional. A vida particular de uma 
pessoa exposta numa campanha para disputa de Presidente da 
República. Temos certeza de que não aparecerá outro caso de Míriam 
Cordeiro. Mas estão buscando outras maneiras. 

O que está acontecendo é que o grupo de Fernando Henrique está 
buscando ceifar cada um daqueles que ameaça o seu candidato 
preferido. E mais, diz o ditado popular que: "A cabeça pensa conforme 
o lugar onde os pés caminham". 

Tenho caminhado demais no meio da zona rural. A minha origem 
me leva ao trabalhador rural, aos sindicatos rurais. Filha, neta, irmã, 
sobrinha de pessoas que vivem no campo, vivi a minha infância na 
roça. Sei das dificuldades do trabalhador rural, de estradas, saúde, 
educação, de acesso aos meios de comunicação. Desassistido, sem 
políticas públicas que garantam o desenvolvimento do campo, todo 
trabalhador rural deseja e trabalha pela reforma agrária. 

Nós também, porque conhecemos a situação. Desejamos e 
trabalhamos pela reforma agrária. Não pelos métodos que estão 
sendo feitas as ocupações do MST. Mas respeitamos a entidade, 
ONG de reconhecimento internacional. Não concordamos, mas 
respeitamos. Não aceitamos que ninguém, muito menos um Ministro 
da Justiça, que deveria ter um pouco mais de sensatez e de 
responsabilidade, venha para a imprensa fazer acusações graves 
como as que fez. 

Na Assembléia Legislativa, quando cheguei escolhi participar da 
Comissão de Agropecuária. Fui membro desta por dois anos como 
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efetiva, e dois anos como suplente. Participo de conflitos de terra 
mesmo antes de estar na Assembléia Legislativa. Acompanhei a 
ocupação de Aruega. Não planejei, não fui à ocupação, mas tomei 
conhecimento. Depois, trabalhei para que o INCRA garantisse aquele 
assentamento. Aruega e Sapezinho, em ltaipé. Em Sapezinho, tentei 
negociação com proprietários da terra. No primeiro momento, a 
proprietária não aceitou a proposta. Depois, quando nos procurou 
para continuar a negociação, o INCRA não aceitou. 

Logo em seguida, o MST fez ocupação em Teófilo Otôni, de fazenda 
no Distrito de Topázio. Houve feridos, criança perdida na mata, e 
cerca de .1 00 famílias ficaram abandonadas, nas margens da Rio-
Bahia, por 3 anos. Foram 3 anos de luta na Assembléia Legislativa 
para conseguir recursos públicos e apoio para que aquelas famílias, 
que foram usadas por algumas lideranças, encontrassem terra para 
morar. Conseguimos verbas públicas para que fossem compradas 
duas fazendas em ltaipé, Santa Rosa e Córrego das Posses. Hoje, 
muitos ainda estão trabalhando e lutando com a terra em Santa Rosa 
e Córrego das Posses. 

Em Teófilo Otôni existiam conflitos que já se arrastavam por mais de 
50 anos. Em duas fazendas Saudade e Suíça, participamos das 
negociações, ora acompanhando os proprietários da terra, ora 
acompanhando os trabalhadores rurais que estavam lá. Conseguimos 
a desapropriação da fazenda Saudade. Parte da fazenda foi entregue 
àqueles moradores que não ocuparam, que não invadiram, mas 
tinham nascido ali os seus pais e avós e estavam nascendo os seus 
filhos. 

Na fazenda Suíça conseguimos verba, parte da terra foi comprada, e 
aquele povo continua lá. Em Teófilo Otôni, na fazenda Colorado, onde 
moravam os descendentes de colonos alemães Fritz, houve morte. 
Uma história tão trágica que dava até romance para quem gosta de 
acompanhar tragédias. Os proprietários da terra foram desalojados, 
um foi assassinado e outros foram roubados. Aqueles que moram lá 
estão ameaçados. Alguns chegaram para dar apoio aos irmãos Fritz 
que ficaram. 

E acompanhamos a luta dos irmãos Fritz e dos que lhes dão 
sustentação. Queremos que todos esses conflitos sejam resolvidos. 
Precisamos de mais empenho do poder público para que esses casos 
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sejam resolvidos de maneira pacífica e rápida, como o foi o do Sr. 
Fernando Henrique Cardoso. Queremos que o homem do campo, que 
o trabalhador rural tenha o respeito que merece, a terra que é seu 
direito, onde possa criar seus filhos, livrando sua família da violência 
da cidade, garantindo seu sustento com dignidade, tendo escola, 
estradas, postos de saúde pois tudo isso faz parte da luta pela 
reforma agrária. Sabemos que, quando se fala em reforma agrária, 
muitos pensam que basta entregar a terra. Ninguém, sem condições 
de vida, sem o recurso das máquinas, consegue levar adiante a vida 
dura da roça. Por isso, dependemos da reforma agrária, mas não 
concordamos em que aqueles que estão no poder queiram, a 
qualquer custo, garantir o pensamento único chamando a nós outros, 
que não estamos no poder ainda, de caipiras, roceiros, jurássicos, etc. 
Tomara que o nosso povo acorde, sobretudo o trabalhador rural, e 
perceba o quanto é necessário mudar o Governo que aí está o quanto 
antes, para que o Brasil caminhe a passos largos na democracia 
verdadeira, num mundo mais justo e fraterno, para que todos tenham 
vida, e a tenham em abundância. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista. 
O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhoras e senhores presentes nas galerias, sob o signo da 
perplexidade - para não dizer da revolta -. preparamo-nos para 
examinar hoje, neste Plenário, o veto total que o Sr. Governador do 
Estado contrapôs ao Projeto de Lei n° 1.512/2001. 

A perplexidade e a revolta não são só nossas. Elas emanam do 
povo mineiro como um todo e, em particular, do microempresariado e 
do pequeno empresariado, que receberão um duríssimo golpe caso o 
veto seja mantido. 

Realmente. não conseguimos entender por que chegamos a esse 
ponto, com referência ao projeto do Micro Geraes. Como se recorda, 
no segundo semestre do ano passado, esta Casa assistiu a saudável 
mobilização de todos os Deputados em torno da proposta do colega 
Chico Rafael. Se a iniciativa oportuna partiu desse companheiro, de 
imediato os demais parlamentares entenderam a importância do 
projeto e trataram de apoiá-lo. Desse processo, não se excluiu a base 
governista na Casa: o próprio Líder do Governo, Deputado Antônio 
Andrade, acedeu em negociar conosco, para levar o projeto a bom 
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termo. 

Afinal, tratava-se de conceder justos e plausíveis incentivos à 
parcela do empresariado mineiro que responde por mais de 1 milhão 
de postos de trabalho e que gera uma arrecadação de ICMS 
equivalente a 3% do total dessa receita tributária. 

Chega-nos agora o veto do Sr. Governador, paralelamente à 
apresentação de novo projeto que substitui a nossa proposição. Não 
entendemos, tampouco, a razão da nova proposta, já que a nossa é 
perfeita e não demanda alterações. Aliás, examinando os motivos 
apresentados pelo Governador para o veto, deparamo-nos com, pelo 
menos, duas "pérolas", que nos permitimos aqui citar: o Governador 
alega que foi levado ao veto porquanto a proposição dificulta a 
proteção da economia mineira, além de contrariar legislação nacional 
em alguns dos dispositivos. Pois é o caso de se perguntar, Sr. 
Presidente: "Que proteção é essa, que penaliza o microempresário e o 
pequeno empresário, esse setor das classes produtivas que é a 
verdadeira espinha dorsal da economia?". Quanto a contrariar a 
legislação nacional, veremos mais adiante que tal não se mantém. 
Alega ainda o Palácio da Liberdade que a proposição apresenta 
hipóteses de invasão de competência de um por outro dos Poderes do 
Estado, deslocamento de competências específicas e fragilização do 
Poder Executivo, ao retirar dele a condição constitucional de gestor da 
receita e da despesa. Pois confessamos humildemente que não 
conseguimos entender tal palavrório; sem dúvida, o Governador 
Itamar Franco e seus assessores estão, para usar do vocabulário 
popular, confundindo alhos com bugalhos; ou, então, ouviram o galo 
cantar, mas não sabem onde. 

Temos em mãos diversos documentos firmados pelo empresariado 
mineiro, em que manifesta sua repulsa pelo veto ao Projeto de Lei no 
1.512/2001. Miopia fiscal, insensibilidade administrativa, alienação 
causada pela febre do poder, terrorismo fiscal-tributário, falta de 
compromisso com a causa maior do povo mineiro, eis algumas das 
expressões utilizadas pelos nossos empresários em relação ao 
comportamento do Executivo. 

Esta Assembléia não se pode mostrar indiferente a esse clamor. 
Vamos derrubar esse veto, não por razões firmadas na emoção, mas 
fundamentados em razões de ordem técnica e econômica, que vamos 
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a seguir comentar. 

O Projeto de Lei no 1.936/2002, encaminhado pelo Governador para 
substituir o projeto do Deputado Chico Rafael, não atende à aspiração 
maior das empresas, sobretudo quanto ao diferencial de alíquota 
cobrado pela aquisição de mercadorias em outros Estados. Além 
disso, as faixas de classificação das microempresas e das pequenas 
empresas, sugeridas pelo Executivo, fogem ao espírito da iniciativa 
original. Efetivamente, o nosso projeto resgata o tratamento tributário 
anteriormente previsto na Lei no 12.708, de 1997, que introduziu a 
primeira versão do Micro Geraes: por ele, o contribuinte mineiro que 
adquirir mercadoria fora do Estado estaria sujeito à alíquota 
interestadual do ICMS de 12% ou 7%, dependendo do Estado onde a 
adquiriu. Já a alíquota interna genérica do ICMS em Minas é de 18%. 
Pela legislação em vigor - que o nosso projeto pretende revogar - o 
contribuinte deve pagar ao Estado o diferencial das alíquotas, ou seja, 
cerca de 6%, a serem somados ao imposto já pago nos outros 
Estados; daí, maior fonte de renda para a receita tributária do Estado. 
É um ônus adicional para o produtor mineiro, que afeta negativamente 
sua competitividade, o qual o nosso projeto do Micro Geraes procura 
atenuar. 

Por outro lado, não se pode falar em renúncia de receita tributária, 
não prosperando o argumento do Governador de que a nossa 
proposição contraria a LRF. 

Com efeito, a nossa proposta determina a incidência do ICMS em 
todas as faixas de classificação. Não há renúncia de receita, e sim 
tratamento tributário diferenciado, de acordo com o art. 179 da 
Constituição Federal. Ora, é óbvio que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal não pode restringir o alcance de norma contida na Carta 
Magna. 

Quanto às faixas de classificação das microempresas e das 
pequenas empresas, cumpre notar que foram definidas em nossa 
proposição conforme o Estatuto Federal das Microempresas e das 
Pequenas Empresas, aprovado pela Lei Federal n° 9.841, de1999. 
Alega o Governador que o enquadramento por nós proposto supera 
aquele previsto no SIMPLES. Ocorre que, no Estado de Minas Gerais, 
o ICMS não foi absorvido pelo SIMPLES federal, criado pela Lei no 
9.137, de 1996. Essa absorção dependeria de convênio a ser 
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celebrado entre o Estado e a União. 

Como se vê, tecnicamente, o veto governamental é inadmissível, e 
mais razões contra ele encontraríamos, se mais as procurássemos. 
Não vamos nos estender, entretanto, mas reafirmar nosso veemente 
apelo aos colegas Deputados: vamos derrubar o veto total contraposto 
pela administração Itamar Franco ao Projeto de Lei no 1.512/2001, em 
nome da moralidade pública e em repúdio pelas manifestações 
autocráticas que penalizam severamente a economia mineira. 

Sr. Presidente, permito-me antecipar e já manifestar meu voto 
contrário ao veto ao art. 2°, parágrafo único, da Proposição de Lei no 
15.051, uma vez que esse veto é uma afronta aos funcionários do 
IPSEMG. Com ele não posso concordar. 

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

imprensa, funcionários públicos presentes nas galerias, 
telespectadores da TV Assembléia, funcionários desta Casa, senhoras 
e senhores, pela 11 a vez, volto a esta tribuna, para denunciar o estado 
de calamidade em que se encontram as estradas de Minas Gerais. É 
realmente lamentável a má conservação de nossas rodovias, 
resultante de projetos mal executados. Em conseqüência disso, vidas 
de cidadãos são ceifadas a todo o instante. 

Há quatro meses, estive na cidade de Joaquim Felício, com outros 
Deputados, Vereadores e Prefeitos da região da AMEVE, discutindo 
melhorias para a região. Ao final das reuniões, reunimo-nos em um 
grande caminhão, de forma ordeira e com o acompanhamento da 
própria Polícia Rodoviária, e fizemos uma manifestação pela vida do 
cidadão mineiro. Interrompemos aquela estrada por meia hora, não 
para atrasar a vida de quem trafegava por ela, mas para chamar a 
atenção dos Governos, principalmente do Governo Federal, que vem 
discriminando Minas Gerais, não fornece recursos para a manutenção 
das BRs, o que é uma obrigação sua. Entre tantos homens públicos, 
estava o Prefeito de Joaquim Felício. Na BR-135, uma pequena 
cidade de Minas Gerais perdeu o Prefeito, no último domingo, de 
madrugada, devido à má conservação da estrada; mesmo com os 
tapa-buracos, que chamamos de criminosos, porque parecem que 
estão tampados, mas, de repente, podemos estar em cima de um 
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grande buraco aberto. Se nos desviarmos, poderemos capotar o 
carro, e, se passarmos por cima, uma roda pode ser quebrada, 
causando um acidente. 

Isso aconteceu com o Prefeito Elmar. Foi inaugurado, durante o dia, 
em sua cidade, um novo poço natural, já que a região é bem 
privilegiada pela natureza, possui várias cascatas e cachoeiras. Após 
toda a cerimônia e toda a confraternização, realizada com o sonho de 
transformar a cidade em um pólo turístico, o Prefeito viajou para 
Bocaiúva, para a formatura de uma sobrinha. Ao voltar, exatamente 
em um buraco criminoso da estrada, perdeu a vida. Com ele, foi 
também o Secretário da Câmara Municipal, Geraldo Prado. Mais uma 
vez, manifestamos a nossa indignação e revolta por essa 
acomodação criminosa do Governo Federal no que diz respeito à 
manutenção das estradas federais. 

Há uma luz no fim do túnel. Recentemente, no final do ano passado, 
o Congresso Nacional aprovou uma nova lei, referente à criação do 
DENIT, que é o novo nome do DNER, tirando uma pequena fatia das 
taxações dos combustíveis, para ser empregada nas estradas. Será 
que isso acontecerá? A CPMF foi criada para gerar recursos para a 
saúde. Sensibilizaram os Deputados e a sociedade brasileira para que 
fosse criado um novo imposto, a ser destinado às necessidades 
ligadas à saúde. Esse imposto, que seria transitório, tornou-se 
permanente, e, até hoje, nenhum centavo sequer foi destinado à 
saúde da população brasileira. Questionamos se essa alíquota 
retirada do preço dos combustíveis, em uma criação do Deputado 
Eliseu Resende, que o Congresso votou, realmente será destinada à 
conservação das estradas. Esse recurso representa um valor muito 
grande, que dá para manter e asfaltar muitas estradas em nosso País. 
Manifesto minhas condolências às famílias dos dois falecidos e a toda 
a população de Joaquim Felício, da nossa região e de Minas Gerais, 
pela morte desses dois cidadãos, que, como nós, trafegavam por 
essas estradas esburacadas, correndo risco de vida. 

Parabenizo, mais uma vez, a polícia de Minas Gerais, por sua 
atuação. Como nos orgulhamos ao poder elogiar a nossa polícia! É 
claro que temos policiais que, às vezes, falham e comprometem a 
guarnição, mas não a instituição. Ela nos dá orgulho e, cada vez mais, 
credibilidade e reconhecimento de que é a melhor polícia do País. 
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Recentemente, a Polícia Militar desbaratou uma quadrilha que 

veio de São Paulo para fazer um assalto aqui. Com certeza, 
poderíamos perder muitas vidas naquela fatídica ação, mas os 
bandidos, graças à qualidade da nossa Polícia Militar, foram 
interceptados. O assalto não aconteceu, e nenhuma vida se perdeu. E 
agora, no final de semana, mais uma vez, a polícia de Minas, desta 
vez a Polícia Civil, fazendo o seu trabalho de investigação e busca, 
descobriu o cativeiro de um garoto de apenas 14 anos, que tinha sido 
seqüestrado. Estava sendo torturado por bandidos insensíveis, 
irrecuperáveis, que não sabem o que é um ser humano. E a nossa 
Polícia Civil, numa demonstração de bom trabalho e de competência, 
resgatou o adolescente e prendeu os bandidos, numa ação 
extraordinária. Então, parabenizo tanto a Polícia Militar quanto a 
Polícia Civil de Minas Gerais por todo o seu trabalho, mas, 
fundamentalmente, por essas duas ações dos últimos dez dias, em 
que conseguiram salvar vidas e dar-nos segurança, o que é a função 
maior das polícias do nosso Estado. 

Parabenizo, também, o Governador do Estado de Minas Gerais, 
Itamar Franco, e o Presidente do IPSEMG, João Diniz Pinto Júnior, 
que fizeram um trabalho extraordinário ao rnandar para esta Casa o 
Projeto de Lei Complementar no 48. (- Palmas.) Esse projeto foi aqui 
melhorado, discutido e emendado. Minas Gerais, com muito orgulho, é 
o Estado que tem a melhor previdência do País, graças à 
promulgação do referido projeto de lei, hoje Lei de Previdência Social 
do Estado de Minas Gerais. Quando o Governador Itamar Franco 
sancionou essa lei, na tarde de ontem, estávamos presentes. 
Parabéns pelo trabalho de toda a diretoria, aos funcionários públicos 
de carreira, que vivenciam os problemas do Instituto e do 
funcionalismo e não vão fazer demagogia nem política com as suas 
necessidades. Parabéns a toda a diretoria do IPSEMG, por meio do 
seu Presidente, e ao Governo do Estado, por meio do Governador 
Itamar Franco. 

Parabenizo, ainda, o Governador Itamar Franco, pela segunda 
atitude que tomou, atendendo a um pedido que é uma necessidade 
para Minas Gerais. Diga-se de passagem, há recursos para isso, não 
havendo necessidade de os cofres do Estado despenderem novos 
recursos para a execução dessa necessidade. 
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O Presidente levou um pedido ao Governador, solicitando-lhe 

que autorizasse a criação de mais 48 novos leitos de CTI no Hospital 
da Previdência. Ele, prontamente, assinou o ato, autorizando os 48 
leitos. Como médico, tenho testemunhado a dificuldade em trazer um 
paciente do interior para um CTI da Capital. Num ato de sensibilidade, 
o Governador autorizou o Presidente a construir mais 48 leitos de CTI. 
Isso nos deixou alegres, satisfeitos. 

Encerro minhas palavras parabenizando esta Casa, que cumpriu 
seu papel. Não fizemos mais do que nossa obrigação em relação ao 
Projeto de Lei Complementar no 48, hoje lei do IPSEMG. Quero, 
ainda, parabenizar os funcionários públicos do Estado, que hoje têm 
um instituto seguro, que vai se autogerir e dar apoio no momento da 
aposentadoria. Parabéns pelo trabalho e pela participação de todos 
nesse processo, mostrando que o Legislativo cumpre, o Executivo 
referenda, mas a participação do povo é necessária. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, 

companheiros servidores públicos da área da saúde, do IPSEMG, 
quero, em primeiro lugar, parabenizar os servidores do IPSEMG pela 
vitória que tiveram na semana passada e pela sanção do Governador 
ao projeto de lei que a garantiu. Em nome da bancada dos 
trabalhadores, quero parabenizá-los e dizer-lhes que estamos 
solidários na derrubada do Veto Parcial à Proposição de Lei no 
15.051, bem como com os trabalhadores do quadro especial da 
saúde, no que diz respeito à derrubada do Veto Parcial à Proposição 
de Lei no 15.052, que trata de uma gratificação. Certamente, vamos 
trabalhar pela derrubada dos dois vetos. 

Mas queria, antes de iniciar o processo de votação, já que estamos 
na fase de discussão, repetir um tema já trazido pela Deputada Maria 
José Haueisen, que deve ser reforçado. Estou me referindo à 
movimentação feita pelo MST, à repercussão pela imprensa e às 
palavras ditas pelo Presidente da República, enfim, a todo o processo 
de ocupação da fazenda. Sr. Presidente, colegas Deputados, 
funcionários públicos, a questão da reforma agrária precisa ser 
discutida de maneira séria. 

Algumas emissoras de televisão colocam os trabalhadores rurais 
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como um bando de marginais, como terroristas que ocuparam a 
fazenda do Presidente da República e, portanto, mereceram ser 
presos, algemados, maltratados. Segundo alguns, tiveram o despudor 
de ocupar a fazenda do Sr. Presidente, ofendendo a sua figura, e isso 
é simplesmente inadmissível. Dessa forma, aqueles trabalhadores 
rurais são tratados como se bandidos fossem. 

Discordo completamente dessa visão e farei a defesa dos 
trabalhadores rurais sem terra, especialmente daqueles que estavam 
lá. Não que tenha de concordar ou discordar com o ato de adentrarem 
a fazenda, porque isso diz respeito à autonomia de qualquer 
movimento, assim como os trabalhadores da cidade fazem greve 
geral, ocupando fábricas, assim como os funcionários públicos 
ocupam repartições públicas, a fim de denunciar os baixos salários e o 
descaso dos governantes. Nós, do PT, não temos de determinar o 
rumo a ser seguido pelo movimento. Mas é preciso ir à raiz do 
problema, ou seja, saber por que as famílias ocuparam a fazenda e 
sob que condições estão vivendo. A maioria delas é oriunda do 
Noroeste mineiro. 

Darei alguns exemplos, porque conheço aquele local, tenho dado 
assistência política aos diretórios do PT na região, área que, junto 
com o Triângulo Mineiro, possui o maior número de assentamentos, 
acampamentos e conflitos de terras. 

Para se ter idéia do quadro em torno da fazenda do Sr. Presidente -
fazenda produtiva, que, provavelmente, lhe rende muitos reais, muitos 
dólares mensais -, cito a Fazenda Barriguda 1, que está ocupada por 
68 famílias, há sete anos, como acampamento, com a promessa de 
integração de posse; a Fazenda Chico Mendes, ocupada por 30 
famílias sem crédito, que estão assentadas, e 76 famílias excedentes, 
sem terra e com o crédito bloqueado, porque a terra lhes foi negada 
pelo Ministério da Reforma Agrária e pelo INCRA; a Fazenda Carlos 
Lamarca, com 80 famílias sem crédito; na Fazenda Campininha, não 
fazem o parcelamento, isto é, a divisão em lotes. Em todos esses 
assentamentos, faltam estradas, água tratada, escola, energia 
elétrica, condições mínimas de sobrevivência, sempre prometidas pelo 
Governo Federal. Nesse momento, inclusive, os trabalhadores estão 
impedidos de sair dos assentamentos pela polícia, cerceados, pelo 
temor de protestos contra as prisões. 
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Esse é o quadro verificado após a prisão de 16 trabalhadores 

pela Polícia Federal. Isso aconteceu após as negociações. Ficou 
estabelecido que os trabalhadores deixariam pacificamente a fazenda 
e nenhum deles seria preso. Mais uma vez, o INCRA descumpriu o 
prometido e prendeu 16 trabalhadores, mesmo depois de negociar 
que isso não aconteceria, se a fazenda fosse desocupada 
pacificamente. Tanto isso é fato que pessoas ligadas ao Ministro 
Jungman pediram demissão. Essas pessoas assistiram à negociação, 
e, no momento das prisões, não agüentaram e pediram demissão. 
Estou me referindo à Sra. Maria de Oliveira e ao Desembargador 
Gercino da Silva, Ouvidor Agrário, testemunhas da negociação, da 
saída pacífica e da mentira do Ministro, que mandou efetuar as 
prisões e algemar 16 trabalhadores sem terra. 

Agora, o Governo Federal, demagogicamente, está dizendo que os 
sem-terra tomaram o vinho do Presidente da República. Pode até ser 
errado terem tomado algumas garrafas de vinho do Presidente da 
República, mas era bom que o Presidente fosse ao assentamento, 
tentar tomar um copo de água não tratada, que é a que existe no 
assentamento dos trabalhadores rurais sem terra. Era preciso que, em 
vez de reclamar que se sentaram na mesa onde faz seu lanche, o 
Presidente concedesse uma mesa e uma casa para os trabalhadores 
rurais terem onde fazer um lanche, como todo dia nós fazemos, 
inclusive o Presidente da República. O Sr. Presidente reclama que 
eles chegaram a deitar em sua cama, mas se esquece de que muitos 
deles não têm cama para deitar, dormem ao relento, debaixo de lonas 
pretas. 

Não estou querendo dizer, nem justificar, se foi certo ou errado o 
que o Movimento dos Sem Terra fez; se foi correto deitar na cama do 
Presidente, tomar seu vinho, sentar na mesa da sua fazenda. Quero 
que o Presidente entenda que isso só aconteceu porque não há 
reforma agrária no Brasil. Se houvesse reforma agrária no Brasil, não 
seria necessário que os trabalhadores rurais fizessem esse tipo de 
ocupação. Ou seja, deixemos de lado a perfumaria e discutamos o 
conteúdo, a essência, que é a ausência de reforma agrária. 

O fundamental da pergunta é se é certo ou errado que em um país 
onde milhares de famílias não têm um pedaço de terra para trabalhar, 
um país extenso como o Brasil, com tantas terras devolutas, 
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São essas famílias que vêm de lá, sem condição de trabalho na 
terra, sem subsídio, sem a democratização do uso da propriedade, 
para as grandes cidades. É por isso que o Brasil é hoje o terceiro país 
em homicídio do mundo, atrás apenas de El Salvador e da Colômbia, 
que estão em guerra civil. Nosso País é fruto da política econômica de 
desigualdade social absurda, que tem que ser modificada. O rumo 
dessa política não pode mais ser ditado pelo FMI e pelos grandes 
banqueiros internacionais, que mandam no Governo FHC. 

Só com o que foi gasto no PROER se faria o assentamento de 
quase todas as famílias que necessitam de assentamento no campo. 
Só com esse dinheiro se faria a reforma agrária necessária. Só com o 
dinheiro do subsídio que o Governo deu agora à Globo Cabo 
poderiam se assentar também - é preciso dizer - milhares e milhares 
de famílias no campo, que não precisariam estar sentadas na cama 
do Presidente, nem saboreando o vinho real. 

É essa a discussão que o Presidente tem que fazer, e não ficar 
apenas se lamuriando. Desafio o Presidente a largar de lado a 
perfumaria e enxergar a situação de vida desses trabalhadores. Essa 
é a questão posta. 

Agora, procurando desvirtuar o foco da questão, denunciam que o 
MST queria dividir a terra produtiva do Presidente. Isso é mentira: 
ninguém foi lá para dividir terra, mas para fazer um ato político de 
protesto. 

É bom que tenhamos aqui vários servidores públicos. Eu, por 
exemplo, quando era sindicalista da União dos Trabalhadores de 
Ensino, hoje SIND-UTE, fiz várias ocupações na Secretaria da 
Educação, quando Newton Cardoso e Hélio Garcia governavam, para 
exigir que abrissem negociação com os professores e com os 
servidores públicos. Foi correto fazer a ocupação do prédio da 
Secretaria? Foi, porque o Governo não escutava os nossos reclames. 
Foi correto o método de luta usado para abrir a negociação. 

Assim, os trabalhadores rurais têm, também, o seu método de 
pressionar politicamente e fazem pressão política para que a 
negociação seja aberta. O que querem é que se abra a negociação. 
Mas, na hora de abrir a negociação, depois que abandonaram a 
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ocupação, qual é a resposta do Governo? Jogou ao chão 16 
trabalhadores rurais, algemados, com o Exército apontando armas 
pesadas para eles - em vez de combater o narcotráfico nas fronteiras. 
Usou o Exército para combater trabalhadores rurais, que não têm terra 
para trabalhar e sustentar suas famílias. 

Deixo aqui, para que possamos dar um exemplo ao Presidente do 
que deve ser feito ... O Governador Itamar Franco, que não é do meu 
partido, não estará, provavelmente, no mesmo palanque em que o PT 
estará, mas, pelo menos, teve a dignidade de dizer que não mandará 
a PM para lá, a fim de massacrar os trabalhadores rurais, e merece o 
nosso aplauso, neste caso. Digo isso ao Presidente "ad hoc", 
Deputado Márcio Cunha, do PMDB, e não tenho dever de falar sobre 
a ação do Governador, mas ela foi diferente da polícia do Sr. 
Fernando Henrique. 

A Assembléia pode dar o exemplo. Estou apresentando 
requerimento para formação de comissão especial da Assembléia 
Legislativa e acho que o Ministro Raul Jungman deveria ser convidado 
para ir conosco, assim como a imprensa, à região Noroeste de Minas, 
para visitarmos os assentamentos dos trabalhadores rurais, para 
vermos a situação que têm, para nos sentarmos à mesa com eles -
não sei se têm mesa - e tomarmos, com eles um copo de água não 
tratada, que o Governo Fernando Henrique se nega a colocar lá, não 
fazendo a inspeção do INCRA. Então, essa comissão especial talvez 
sirva para começarmos a discutir a essência do problema, e não a 
perfumaria da cama do Presidente da República, ou seu vinho, discutir 
o problema da reforma agrária. 

Vamos lá, "in loco". Já fui várias vezes, mas acho que deveria ir uma 
comissão especial da Assembléia Legislativa, convidar o Ministro Raul 
Jungman para estar conosco, visitando cada um dos assentamentos, 
para vermos se, depois, terá coragem de negar a reforma agrária a 
essas famílias, mais uma vez. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência pede ao 
Deputado Rogério Correia que formalize o requerimento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. e Sras. 

Deputadas, imprensa, ilustres servidores que, mais uma vez, nos 
prestigiam com suas presenças, quero, em primeiro lugar, devolver a 
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gentileza do ilustre Deputado Rogério Correia, que solicita que eu, 
como representante do meu partido nesta Casa, o PMDB, 
cumprimente nosso Governador pela decisão de não enviar para lá as 
tropas mineiras. Até mesmo porque, da vez passada, quando o 
Governo de Minas tentou intermediar a questão, foi mal interpretado 
pelo Presidente da República, que, num ato de ousadia, veio ao 
território mineiro com o Exército, portanto, num desrespeito muito 
grande à nossa Constituição. Quero dizer ao Deputado Rogério 
Correia que, depois do anúncio do Governador Itamar Franco, de que, 
pelo menos por hora, não tem mais condições de lutar contra a cúpula 
do meu partido, é bem verdade, que o impede, e impede a nós, de 
termos a candidatura própria, que muitos de nós, do PMDB, no exato 
momento, não temos candidato à Presidência da República, e temos 
enorme simpatia pelo candidato do PT. (-Palmas.) 

Mas, companheiros Deputados e Deputadas, o motivo que me traz 
aqui é revelar aos senhores que, ontem, numa audiência que tive com 
o Secretário da Fazenda, conversamos sobre as questões financeiras 
do Estado. O Secretário Trópia Reis, como cidadão e servidor do 
Governo de Minas, tem feito um trabalho acurado, de acordo com o 
que determinou o Governador Itamar Franco, para resgatar as 
finanças do Estado. 

O Governo de Minas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, vive um 
momento extremamente delicado, em que o confronto de contas com 
o Governo Federal tem sido feito de uma maneira - diria -
desrespeitosa ao Estado de Minas Gerais. Na oportunidade, fui levar 
ao Sr. Secretário da Fazenda, tendo o privilégio de estar 
acompanhado do Sr. Secretário da Saúde, a situação do Hospital 
Escola São José. Esse hospital hoje é nosso orgulho, belo-
horizontinos e mineiros. 

Fiz questão de fazer um apanhado sobre o hospital, apenas para dar 
uma idéia melhor daquilo que é hoje o Hospital Escola São José. Ele 
chamado de Hospital Universitário São José e tem capacidade para 
136 leitos, sendo que, deles, 105, ou seja, 70% são destinados ao 
SUS. Envolve alunos do curso de graduação em Medicina, 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, da Faculdade de Ciências Médicas 
de Minas Gerais, bem como de Enfermagem; Nutrição, Serviço Social, 
Farmácia, Psicologia, de outras instituições de ensino superior. 
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O serviço de pronto atendimento é de 24 horas. Apresenta 

anualmente trabalhos científicos em congressos, jornadas, simpósios, 
colóquios, que são publicados em periódicos nacionais ou 
estrangeiros. Constitui e mantém ativas a Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar, Comissão de Ética, Comissão de Revisão ·de 
Prontuários, Comissão de Serviços de Documentação Médica e 
Estatística e Comissão de Serviço de Apropriação de Custos. Mantém 
em atividade o Programa de Qualidade, iniciado em setembro de 
1998. 

Implantará o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços 
Hospitalares - PNASH -, do Ministério da Saúde, num prazo de seis 
meses, a contar da data da assinatura do convênio com FIDEPS. E 
participa do Programa de Ações Estratégicas propostas pelo 
Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, como quero crer, é de 
conhecimento especialmente dos médicos aqui da Casa que se trata 
de um hospital importante. Vejo em Plenário o Deputado Doutor 
Viana, que é médico e sabe da importância desse hospital para o 
gerenciamento da saúde, não só de Minas, mas especialmente, de 
Belo Horizonte. 

Srs. Deputados, especialmente da Comissão de Saúde da Casa, 
tive oportunidade de levar ao conhecimento de nosso Secretário da 
Saúde uma situação terrível pela qual passa o Hospital São José. Em 
primeiro lugar, um convênio que até então era de R$250.000,00 por 
mês, num segundo momento, passou para R$1 00.000.000,00, e 
sequer esses repasses eram feitos pelo Governo de Minas. 

Quero cumprimentar e agradecer ao Secretário da Saúde, que, 
sensível, vendo a situação precária desse hospital, atendeu-nos 
prontamente e já está restabelecendo esse convênio. 

Ontem fomos ao Secretário da Fazenda para relatar-lhe um trabalho 
articulado pela diretoria do Hospital e pela fundação que o mantém, 
para alocar verba de R$1.200.000,00, recursos de transferências do 
Governo Estadual para o caixa do hospital, que, até o momento, não 
foram repassados, em razão das dificuldades de caixa do Governo. 

Os recursos são assim distribuídos: unidade de pronto atendimento: 
R$68.000,00; pediatria: R$203.500,00; laboratório de análises 
clínicas: R$99.750,00; centro de diagnóstico R$150.000,00; 
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consultórios e enfermaria: R$280.000,00; bloco c1rurg1co: 
R$198.000,00; serviços de nutrição e dietética: R$50.000,00; hospital 
geral: R$150.000,00; perfazendo o total de investimentos de 
R1.199.250,00, quase R$1.200.000,00. 

A nossa surpresa foi positiva, quando o Secretário da Fazenda, 
juntamente com o da Saúde, Carlos Patrício, comprometeram-se a 
envidar todos os esforços para que esses recursos sejam 
disponibilizados para o Hospital-Escola São José, resgatando a sua 
sobrevida. 

Nessa luta, ganhamos essa batalha. Quero agradecer 
especificamente à Comissão de Saúde desta Casa. Neste ano 
estivemos no Hospital São José e conhecemos as suas instalações e 
os seus problemas. Essa visita foi fundamental para convencermos o 
Secretário da Saúde e o da Fazenda da importância de investimentos 
nesse hospital. 

Ontem, tivemos a oportunidade de participar, nos jardins do Palácio, 
de tarde histórica, em que o Governador Itamar Franco sancionou o 
projeto aprovado por esta Casa que resolve em definitivo essa 
questão da previdência dos servidores. 

Naquela oportunidade, o Presidente do IPSEMG encaminhou ao 
Governador Itamar Franco a solicitação de mais CTis infantis para o 
Hospital da Previdência. Doutor Viana já falou sobre isso, e é 
importante que o Governador reconheça essa demanda relatada pelo 
Presidente do IPSEMG e atenda à solicitação. Isso demonstra a 
sintonia desse Governo com essas questões. A situação da saúde 
pública em todo o País é extremamente delicada; estamos convivendo 
com a dengue. O pacto federativo precisa ser discutido. 

É impossível aos Estados e municípios conviver com essa 
concentração de recursos por parte do Governo Federal. O Governo 
Federal, ao criar a CPMF, justificava sua criação dizendo que o 
imposto serviria para resolver os problemas da saúde. Infelizmente, 
isso não acontece, uma vez que os recursos são canalizados para o 
pagamento de nossa dívida externa. Acompanho a luta e o sofrimento 
de inúmeros Prefeitos de Minas Gerais que se encontram sem 
condições de saldar seus compromissos com os funcionários e 
fornecedores. É extremamente injusta a concentração de recursos e 
de poder por parte do Governo Federal. É impossível conviver com 
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essa sistemática. 

Agradeço, mais uma vez, aos Secretários da Saúde e da Fazenda, 
que deram sobrevida ao nosso Hospital-Escola São José. 

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

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - 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. 

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

nos termos da Decisão Normativa no 9, o Requerimento no 
3.228/2002, da Comissão de Saúde. 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 
78• Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 1.866/2001, do 
Deputado Ivo José; e 1.898/2001, do Deputado José Henrique; e do 
Requerimento no 3.199/2002, do Deputado Hely Tarqüínio. (Ciente. 
Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Requerimento do Deputado 

Wanderley Ávila, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei 
no 1 .956/2002. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o 
projeto. 

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

Presidência passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. Tendo em vista a importância 
da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário 
que proceda à chamada dos Deputados para a verificação de quórum. 
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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 a reunião ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição do dia anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1682 REUNIÃO ESPECIAL, EM 25/3/2002 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Sávio 
Souza Cruz - Entrega de título - Palavras do Sr. Alenxandre de Paula 
Dupeyrat Martins - Encerramento - Ordem do dia. 

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

Ávila - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva -
Doutor Viana - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Luiz Fernando Faria -
Maria Olívia - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 20h15min, 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. 

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

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

O Mestre-de-Cerimônias (José Soares Júnior) - Convidamos a tomar 
assento à mesa os Exmos. Srs. Dr. Itamar Franco, Governador do 
Estado; Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Assessor Especial do 
Governador e nosso homenageado; Mauro Lopes, Deputado Federal; 
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Henrique Hargreaves, Secretário de Governo, representando todo 
o secretariado do Estado; Virgílio Guimarães, Deputado Federal; José 
Aparecido de Oliveira, Embaixador; Nedens Ulisses Freire Vieira, 
Procurador-Geral de Justiça; Álvaro Ricardo de Souza Cruz, 
Procurador da República; Djalma Bastos de Moraes, Presidente da 
CEMIG; Marcelo Siqueira, Presidente da COPASA-MG; e Deputado 
Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que deu origem a esta 
homenagem. 

Registro de Presença 
O Mestre-de-Cerimônias - Registramos a presença, em Plenário, 

dos Srs. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil; 
Dálton Canabrava Filho, Secretário Municipal da Prefeitura de 
Curvelo; Ten. Andréa, do Corpo de Bombeiros; Antônio Carlos Passos 
de Carvalho, Diretor-Presidente da PRODEMGE; Pedro Magalhães, 
Presidente da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais -
CDI -; Luiz Carlos Bernardes, jornalista da TV Bandeirantes; Sérgio 
Bruno Zech Coelho, Secretário de Esportes; Manoel Costa, Secretário 
de Turismo; Ornar Resende Peres, Secretário de Indústria e 
Comércio; Cel. Rúbio Paulino Coelho, Chefe do Gabinete Militar do 
Governador; Luiz Márcio Ribeiro Vianna, Secretário de Comunicação 
Social; e Ricardo Carneiro, Presidente da Fundação João Pinheiro. A 
todos os citados, nosso agradecimento pela presença. 

Destinação da Reunião 
O Mestre-de-Cerimônias - Destina-se esta reunião à entrega, ao 

advogado Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, do título de Cidadão 
Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido pelo Sr. Governador, 
por meio do Decreto n° 41.517, de 11/1/2001, a requerimento do 
Deputado Sávio Souza Cruz. 

Execução do Hino Nacional 
O Mestre-de-Cerimônias - Convidamos os presentes a ouvir o Hino 

Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
- Exmos. Srs. Governador Itamar Franco, Alexandre Dupeyrat, 

nosso homenageado; caro Deputado Federal Mauro Lopes, Deputado 
Federal Virgílio Guimarães, Embaixador Dr. José Aparecido, Dr. 
Henrique Hargreaves, Dr. Nedens Freire Vieira, Dr. Djalma Bastos de 
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Moraes, Dr. Marcelo Siqueira e Deputado Sávio Souza Cruz, na 
pessoa de quem saúdo todos os nossos colegas Deputados presentes 
a esta solenidade, senhores convidados, senhoras e senhores, esta 
Presidência tem a satisfação de proceder à abertura desta reunião 
especial, destinada à entrega do Título de Cidadão Honorário do 
Estado de Minas Gerais ao Dr. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, 
conforme proposição apresentada pelo Deputado Sávio Souza Cruz, 
aprovada por esta Casa, e nos termos do decreto correspondente, 
assinado pelo Exmo. Sr. Governador Itamar Franco. 

Antes de conceder a palavra ao nobre Deputado Sávio Souza Cruz, 
que fará a saudação oficial ao nosso homenageado, esta Presidência 
quer consignar, em breves palavras, alguns aspectos que vinculam a 
individualidade marcante do Dr. Alexandre Dupeyrat ao mais puro 
sentimento de mineiridade. 

Em primeiro lugar, destacamos o conceito que o verbo universal de 
João Guimarães Rosa deixou gravado de forma lapidar: para o 
mineiro, "importante é ser, e não parecer''. 

Na trajetória de vida de Alexandre Dupeyrat essa tem sido talvez 
sua característica mais notável. Cidadão do mundo, vivendo a 
juventude de estudante em Paris, junto às raízes de sua ascendência 
familiar, e depois conquistando o título de doutor em direito pela 
Universidade de Estrasburgo, jamais faz exposição dessa sua sólida 
cultura humanística. 

É na sua vasta experiência que o mundo político, desde os tempos 
em que assumiu o cargo de Assessor Jurídico do Senado Federal, 
onde ingressou por concurso público, acostumou-se a buscar 
inspiração em momentos difíceis da vida nacional. Foi assim no 
processo de "impeachment" do ex-Presidente Collor de Mello e na CPI 
do Orçamento, apenas para citar dois recentes episódios da história 
do nosso País. 

Em segundo lugar, e ainda nos valendo da lição de Guimarães 
Rosa, o mineiro necessita de seu tanto de solidão, desconhece castas 
e não tolera tiranias. Se precisar, briga. 

Nosso homenageado, que exerceu altos postos da República por 
convocação do Presidente Itamar Franco, seja como consultor e 
depois Advogado-Geral da União, seja como Ministro da Justiça, sabe 
brigar quando estão em jogo suas idéias e suas convicções mais 
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profundas. 

Assim o fez na Secretaria da Fazenda, sustentando a histórica 
decisão política e administrativa liderada pelo Governador Itamar 
Franco na decretação da moratória do Estado. 

Em outra vertente, o mesmo sentimento de mineiridade converge no 
Dr. Alexandre Dupeyrat quando prefere retirar-se da ribalta para 
dedicar seu singular talento e sua reconhecida capacidade criadora à 
formulação de estratégias políticas de longo curso. 

Nesse sentido, sua privilegiada inteligência detém um dos mais 
preciosos e requisitados bancos de dados e informações sobre a 
República e sobre Minas Gerais. 

É isso, com certeza, que o torna capaz de dialogar com as mais 
diferentes tendências do pensamento político nacional, atuando como 
interlocutor respeitado junto às mais avançadas lideranças ideológicas 
do País. 

Concluindo, diremos que o seu berço carioca, a sua formação 
francesa, a sua trajetória jurídica de âmbito nacional e o seu saber 
humanista sem fronteiras, caro Dr. Alexandre Dupeyrat, encontram 
também sua identidade na síntese de um nobre e imortal conterrâneo 
seu, o mestre Alceu Amoroso Lima. Falando sobre Minas e os 
mineiros, Amoroso Lima segredava: "Não existe nada mais universal 
que o regional". 

Esse segredo, que une o mundo grande à pequena pátria afetiva de 
cada um de nós, mais uma vez aqui se revela e está simbolizado na 
justiça do título de cidadania que hoje Minas Gerais lhe confere. 

Muito obrigado. 
Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
Deputado Antônio Júlio; Exmo. Sr. Governador Itamar Franco; caro 
representante de Minas no Rio de Janeiro, Assessor Especial do 
Governo, nosso homenageado de hoje, Alexandre Dupeyrat; 
Deputado Federal Mauro Lopes; caro Deputado Federal Virgílio 
Guimarães; Exmos. Srs. Embaixador José Aparecido de Oliveira, 
Secretário de Governo Henrique Hargreaves, Secretários José Pedro, 
Luiz Márcio, Ornar Peres, Manoel Costa, Sérgio Bruno, Procurador-
Geral de Justiça Nedens Ulisses Freire Vieira, Djalma Bastos Morais, 
Marcelo Siqueira e Álvaro Ricardo Souza Cruz, Procurador da 
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República. 

Gostaria ainda de ressaltar, entre as mencionadas presenças, uma 
que não pode ser esquecida: a presença de vários setores do 
funcionalismo do Estado de Minas Gerais, em reconhecimento da 
passagem de V. Exa. pelo Governo e da maneira como se conduziu 
nos seus verdadeiros compromissos com o Estado. 

Estão presentes os representantes da FAEMG, da Associação dos 
Aposentados do Estado e dos Inspetores Escolares. Há uma ampla 
participação dos servidores do DER, do Sindicato do DER e da 
Associação dos Engenheiros do DER. O Sindicato dos Fiscais do 
Estado também se faz presente. Desculpem-me se me esqueci de 
algum setor da representação do funcionalismo do Estado, porque 
penso ser importante esse registro. Quando Carlos Drummond de 
Andrade murmurou, em um dos seus antológicos poemas, a sua 
"Prece de Mineiro no Rio", pressupôs, ao invocá-lo, que existe um 
espírito de Minas e que este pode alcançar em terra estrangeira os 
filhos que as circunstâncias obrigaram ao exílio e que se submeteram 
depois a momentos de dor ou de escuridão. 

O que o autor não pressupôs como exigência foi que esse espírito 
mineiro, sensível ao movimento, somente se deslocasse no tempo e 
no espaço para acolher filhos naturais desta terra, necessariamente 
nascidos sob a transparência desses céus e sob a proteção dessas 
imensas barreiras de montanhas, pois o autor, dizendo-o sem que o 
dissesse, muito avaliava que o espírito de Minas, mais que preso a 
índices de vinculação exterior, como o do local do nascimento, 
procurava antes alcançar quem já se tivesse dado a conhecer por um 
conjunto de essencialidades específico, definidor de um modo 
especial de ser. Eis porque o espírito de Minas poderia estar fora de 
Minas e, nesse novo lugar, poderia estar junto de um cidadão nascido 
naquela outra paragem. 

Vastos são os horizontes a que essa distensão do significado 
original do poema nos permite chegar, e eu, que neste momento o 
tomo como referência, não poderia deixar de interromper esta minha 
modesta fala e deixar que a dele seja ouvida. Assim, convido todos a 
que ouçamos, neste momento, o poeta mineiro em seu colóquio com 
o espírito de Minas. Com o apoio do ator Cláudio Dias, transportemo-
nos todos para o Rio de Janeiro, terra natal do Exmo. Sr. Dr. 
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Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, e ali encontremos Carlos 
Drummond de Andrade para com ele proferir, naquele seu instante de 
recolhimento e de reflexão, a sua "Prece de Mineiro no Rio". 

- Procede-se à declamação do poema. 
O Deputado Sávio Souza Cruz - Minas além do som, Minas Gerais. 

Inspirado pelo espírito de Minas, o portulano, carta de navegar, leva à 
Minas imaterial, ao nome puro, as isentas essencialidades dos 
mineiros. Leva a uns e a outros, a quantos se unam pelas mesmas 
afinidades, a quantos mineiros possam estar, metaforicamente, no Rio 
de Janeiro. 

Diante da expressiva presença de V. Exa., Exmo. Sr. Dr. Alexandre 
de Paula Dupeyrat Martins, vemo-nos compelidos a concluir que 
exatas são as assertivas que extraímos do pensamento do mestre de 
ltabira, pois outro não é o modo de ser de V. Exa., senão aquele que 
carrega as essencialidades próprias dos mineiros e aquele que é, 
extirpadas as vinculações do tempo ou do espaço, protegido, 
continuada e invariavelmente pelo transcendental espírito de Minas. 

Em V. Exa., Dr. Dupeyrat, encontramos a primeira dessas 
essencialidades já em sua tenra juventude, quando o estudante 
nascido no Rio de Janeiro, dono de invulgar capacidade e de 
dedicação ímpar, se consagrou protagonista de uma operosa e bem-
sucedida vida acadêmica, que culminou por levá-lo a obter na 
Alemanha, anos mais tarde, o alto título, raro naqueles tempos 
árduos, de Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo. 

O doutoramento em Direito completou em V. Exa. a definição de 
uma opção profissional pelas leis, mas não por elas em si mesmas, e 
sim pelo que elas permitem compreender da vida humana, das 
questões sociais, das liberdades e da plena e absoluta justiça. Assim, 
a opção lapidar pelo Direito não extinguiu em V. Exa. o interesse 
multidisciplinar a que sempre o levara uma mente inquieta: continuou 
V. Exa. a acompanhar os temas da Geografia, da História, da 
Antropologia, da Economia, das letras e das artes. 

Essas grandes áreas da cultura humana, as chamadas 
humanidades, em realidade vieram a lhe fornecer as suplementações 
necessárias para que V. Exa. prosseguisse sempre, de forma racional, 
mas também sensível e bem-humorada, à procura do secreto 
semblante da verdade, um outro dos portos essenciais a que pode 
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conduzir o espírito mineiro. 

Muito trabalho foi investido por V. Exa. em formação tão ampla e 
multidisciplinar. Mas não seria menor o trabalho empregado 
simultaneamente na construção de uma excepcionalmente produtiva 
folha de serviços. E é nessa folha de serviços que encontramos uma 
outra definidora essencialidade de grandes cidadãos de Minas: a de 
que os serviços quase sempre foram prestados à causa pública, eleita 
destinatária de uma idealista, abnegada e apaixonada dedicação. 

V. Exa. ocupou sucessivamente os cargos de Juiz do Trabalho do 
Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, Advogado-Geral da 
União, Consultor-Geral da União, Assessor Jurídico do Senado 
Federal, Consultor-Geral do Senado Federal, Ministro da Justiça no 
Governo do Presidente Itamar Franco, Secretário de Estado da 
Fazenda de Minas Gerais no Governo Itamar Franco, ocupando hoje o 
cargo de representante de Minas no Rio e exercendo função de 
assessor especial desse mesmo Governo, Coordenador em Minas do 
Núcleo de formulação de políticas públicas e análise de conjunturas. 

No exercício de cada um desses cargos, guiou-se V. Exa. por uma 
honestidade de princípios incomum e por uma postura arrojada e 
destemida, uma postura responsável simultaneamente pela imposição 
de rompimentos e pelo prenúncio da chegada de tempo de outra mais 
clara e pura ordem. Enquanto no Legislativo e no Senado Federal, 
inspirou-o a firmíssima convicção de que essas Casas são de 
pertencimento do povo e ao povo devem servir. Assim é que V. Exa. 
pôde colaborar, decisivamente, em momentos tão importantes para o 
povo, para a democracia e para a dignidade brasileira, quanto para as 
Diretas Já e para a Constituinte de 1988. 

Enquanto no Executivo, não foi menor a generosidade com que V. 
Exa. ofereceu dedicação, de corpo e alma, colocando os seus 
conhecimentos e a sua elevada capacidade de trabalho a serviço da 
sociedade. Assim é que, como Ministro da Justiça, V. Exa. estimulou o 
trabalho de todas as secretarias, debateu exaustivamente as questões 
afetas à mulher, ao negro, ao índio, ao direito econômico; percorreu o 
País em visita aos presídios, que desejava mais humanos e menos 
onerosos; desembarcou em terras ianomâmis, na época em que 
primeiro se cogitou de sua demarcação; combateu o narcotráfico, 
merecendo destaque a sua participação em congresso realizado na 
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Itália em junho de 1994; deu apoio irrestrito aos Defensores 
Públicos, reconhecendo a importância da categoria; instituiu programa 
para a profissionalização de meninos carentes de Brasília, levando-os 
a trabalho supervisionado, de ampla repercussão na imprensa 
nacional. 

Não foi menos dedicada e brilhante a atuação de V. Exa. quando, no 
início do Governo Itamar Franco, coube-lhe a Secretaria de Estado da 
Fazenda de Minas Gerais. 

V. Exa. bem avaliou, naquela decisiva ocasião, que parcelas 
importantes das receitas dos Estados e municípios haviam sido 
redirecionadas para a União, e à centralização de recursos, não havia 
correspondido, como contrapartida, a centralização das 
responsabilidades. Pelo contrário, parcelas cada vez mais importantes 
da prestação de serviços sociais públicos vinham migrando da 
responsabilidade da União para a dos Estados e municípios. 

Paralelamente, conforme bem avaliou V. Exa., a taxa de juros 
praticada pela União elevava, em alto grau, as dívidas públicas, ao 
mesmo tempo em que deprimia a produção e, portanto, as receitas, 
além de aumentar as demandas sociais, fruto do desemprego e do 
empobrecimento crescente da população. Ao quadro, vinha se somar, 
conforme ainda bem avaliou V. Exa., a renegociação das 
mencionadas dívidas públicas, imposta pelo Governo Federal, a qual 
comprometia, de modo quase absoluto, as deprimidas receitas 
estaduais. 

Como em outras tantas vezes na história de Minas, impunha-se a 
necessidade de resistência, e V. Exa. a ela não fugiu, quando 
forneceu ao Governador Itamar Franco os corretos subsídios para 
decidir que, em detrimento do pagamento das dívidas estaduais, fosse 
mantido o oferecimento dos serviços públicos essenciais; para que se 
exigisse a renegociação da dívida dos Estados e dos municípios; para 
que se pedisse a revisão das Leis Kandir e do Fundo de Estabilização 
Fiscal; para que se exigissem as Reformas Tributária e Fiscal e o fim 
da guerra fiscal; para que se fortalecesse o Pacto Federativo, definidor 
da própria Federação. 

O gesto de resistência repetia o de outros mineiros antigos, como o 
do heróico Tiradentes, a resistir contra a derrama em Vila Rica, ou o 
de Teófilo Otôni, em 1842, que chefiou em Minas a Revolução Liberal, 
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contra a centralização federal ditada pela Regência; o de Antônio 
Carlos, quando, à frente da Revolução de 30, opôs-se às manobras 
para a continuidade de um governo distante do povo, como era o do 
Presidente Washington Luís; o dos mineiros signatários do Manifesto 
de 1943, prenúncio do término da Era Vargas, dois anos depois; o 
daqueles que selaram o Acordo de Minas, que pôs fim aos anos de 
exceção iniciados em 1964. Em todos esses gestos, figuram, como 
denominadores comuns, a afirmação plena de idéias, a clareza 
absoluta de posições, a transparente intransigência e, sobretudo, a 
resistência contra a violação de quaisquer direitos, o que corresponde, 
inversamente, à defesa da democracia e da liberdade. 

Se não fossem essas marcas que acabamos de apontar suficientes 
para identificar em V. Exa. a mineiridade essencial, teríamos de notar 
suplementarmente que o mineiro presente em V. Exa. não deixaria, 
também, de trazer as marcas da simplicidade e da discrição, daquela 
espécie de força, como diz Drummond, que leva alguém a retrair-se. 
Retrai-se V. Exa. em modéstia, em displicência aparente, no 
distanciamento daquelas exigências protocolares que torna difícil, até 
mesmo, a obtenção de um mínimo "curriculum vitae". 'Curriculum" do 
Dr. Dupeyrat? "Ele não tem": resposta unânime de toda a assessoria. 
Ah, se não tivéssemos sido já advertidos por Drummond de que a 
gente de Minas faz da humildade o seu orgulho, faz do despojamento 
uma riqueza, faz do desapego uma bandeira!. .. 

Com a licença de quem conhece já essa sua nuclear indiferença ao 
universo das exterioridades, permito-me passar a cumprir as regras 
protocolares que me recomendam nomeá-lo nesta cerimônia pelo 
cargo mais alto que ocupou. Faço-o para destacar em V. Exa., Exmo. 
Sr. Ministro Dr. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, uma última, 
porém irrecorrível, característica de mineiridade: trata-se de seu 
devotamento acentuado à casa paterna, representativa dos valores de 
nascença, os quais, para V. Exa., a vida não esgarçou. 

Sou testemunha do amoroso anelo que liga V. Exa. aos valores 
daquela casa e às pessoas que, dentro dela, são as suas duas 
grandes referências de afeto: o pai, o Dr. Alexandre Martins, e a mãe 
querida, D. Cecy Martins. Pude testemunhar, durante longos meses, a 
dedicação ilimitada com que V. Exa. acompanhou, ao lado de D. 
Cecy, a saúde fragilizada do Dr. Alexandre Martins, no Rio de Janeiro. 
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Por vezes, esta cenmon1a de hoje foi marcada e desmarcada, 
sempre à espera de que a saúde dele, alcançando o estágio da 
necessária melhora, permitisse que aqui estivesse o casal amoroso, 
junto do filho que homenageamos. 

Sabemos, porém, com o espírito de Minas, que as essencialidades 
não se curvam às exigências exteriores. 

Ignorando-as, abrimos espaço, nesta reunião, para homenagear o 
Dr. Alexandre Martins, de saudosa memória, e para abraçar com o 
nosso carinho a querida D. Cecy Martins, a quem peço saudemos 
com uma salva de palmas.(- Palmas.) 

Ao casal formado por Dr. Alexandre Martins e D. Cecy Martins, que 
viveu em comum uma extensa jornada de 62 anos, agradecemos, os 
mineiros, a sólida formação moral e a primorosa educação que 
proporcionou ao Dr. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins e que hoje 
repercute no trabalho prestado a Minas. 

Arquiteto de fina formação, o Dr. Alexandre Martins levou a família a 
residir em grandes países do mundo, o que foi um poderoso 
fomentador da larga visão e ampla bagagem que ia adquirindo o 
menino Alexandre, a aprender várias línguas ainda em tenra idade e a 
assimilar traços de diferentes manifestações da cultura humana. 

D. Cecy, no aconchego de um lar amigo, propiciou que o menino 
Alexandre apreendesse o leque extenso não só dos melhores valores 
éticos, mas também dos gestos de sensibilidade e de ternura, de 
quem tanto viria a se beneficiar depois a filha muito querida, Ana 
Carolina Scheiner, a quem também estendemos nossa homenagem. 

Exmo. Sr. Ministro Dr. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, em 
quem, com o auxílio do poeta de Minas, reconhecemos um mineiro no 
Rio: o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, que 
hoje lhe é entregue, constitui, por tantos motivos, acredito, já 
exaustivamente expostos, o reconhecimento do cidadão de Minas que 
existe por afinidade em V. Exa. Tomando-o como a formalização 
desse sincero reconhecimento, os mineiros lhe entregam, por meio 
dele, os seus céus e as suas serras, a crosta mineral que lhes 
pertence e que, eles bem sabem, V. Exa. sempre soube transformar 
em solo que é vida e história, em solo que é verdadeiramente 
humano. 

Reconhecida a afinidade e feita a entrega simbólica do que somos, 
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nós, os mineiros, saudamos em V. Exa. o cidadão do Estado de 
Minas Gerais. Muito obrigado. 

Entrega de Título 
O Mestre-de-Cerimônias - O Sr. Presidente fará a entrega do título 

de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Dr. Alexandre de 
Paula Dupeyrat Martins, passando-lhe às mãos o diploma, no seguinte 
teor: (- Lê:) "Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais - O 
Governador do Estado de Minas Gerais, de acordo com o Decreto no 
41.517, de 11 de janeiro de 2002, e a requerimento da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Advogado 
Alexandre. de Paula Dupeyrat Martins o título de Cidadão Honorário do 
Estado de Minas Gerais por sua relevante contribuição para o 
engrandecimento da terra mineira. Belo Horizonte, 25 de março de 
2002." 

Assinam o diploma o Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas 
Gerais, Dr. Itamar Franco, e o Exmo. Sr. Deputado Antônio Júlio, 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

- Procede-se à entrega do título. 
Palavras do Sr. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
Deputado Antônio Júlio; Exmo. Sr. Governador Itamar Franco; Exmo. 
Sr. Deputado Sávio Souza Cruz; Exmo. Sr. Deputado Federal Virgílio 
Guimarães; Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado, Nedens 
Ulisses; nobre Deputado Federal Mauro Lopes; caro Embaixador José 
Aparecido; meus diletos amigos Djalma Morais e Marcello Siqueira; 
autoridades presentes, Srs. Secretários, senhoras e senhores, nesta 
nominata, não fiz constar do "scripf', mas faço questão de registrar 
uma palavra aos meus companheiros, colegas e amigos integrantes 
do funcionalismo público neste Estado. 

Acompanhei e acompanho suas dificuldades. Procurei sempre ser 
fraterno e compreensivo para com suas reivindicações, mas o meu 
especial reconhecimento vai aqui para os meus amigos, colegas da 
Secretaria de Estado da Fazenda. Emociona-me, toda vez que o 
lembro, o período que lá passei. A dedicação, o empenho, o espírito 
público, a competência que esses servidores tiveram para com o 
Estado, para com a causa pública, é algo que guardarei na minha 
memória com muito carinho para o resto da minha vida. Ao longo de 
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toda a minha vida como funcionário, jamais encontrei uma equipe, 
um corpo de servidores tão sinceros e honestamente devotados à 
causa pública como naquela Secretaria. 

Neste momento solene e inesquecível da minha vida, cumpre-me, 
antes de tudo, registrar meu agradecimento aos nobres 
representantes do povo mineiro nesta Assembléia Legislativa, pela 
honraria com que me distinguem ao outorgarem-me o título de 
Cidadão Honorário de Minas Gerais. Por igual, devo registrar o meu 
reconhecimento ao Sr. Governador do Estado, que, sancionando a 
proposição parlamentar, integra-se à iniciativa. 

Finalmente, não poderia deixar de externar meu agradecimento ao 
ilustre Deputado Sávio Souza Cruz, autor da indicação que resultou 
na outorga do título. 

Recebo com humildade as generosas palavras proferidas pelo digno 
Presidente da Assembléia e pelo nobre Deputado Sávio Souza Cruz. 
Certamente, as referências elogiosas dispensadas à minha pessoa 
decorrem muito mais da grandeza das suas almas que dos predicados 
que me atribuem. É com grande emoção que aqui estou para receber 
tão elevada distinção. Creio tratar-se de um gesto simbólico de 
acolhimento no seio da sociedade mineira, na qualidade de 
coestaduano, de um brasileiro que, embora há pouco tempo aqui 
radicado, logo se identificou com o espírito, os valores e a cultura de 
um povo que dignifica a sua Pátria pela sua história, pelo seu passado 
de luta em defesa dos nossos interesses, pela sua coragem, altivez e 
firmeza, mas também pela sua doçura no trato com os seres 
humanos. 

Desde cedo optei por dedicar minha vida profissional à causa do 
bem comum da coletividade nacional. Nada poderia ser para mim 
mais gratificante que receber de um Estado da Federação, cuja 
história se identifica com a própria nacionalidade brasileira, o mais 
elevado reconhecimento, qual seja, a adoção como filho seu. Num 
momento de tão forte emoção, é natural voltar-se o ser humano para 
sua trajetória de vida. Para suas lutas e enfrentamentos, suas vitórias 
e reveses e, sobretudo, para suas origens, para aqueles que desde 
cedo dedicaram o melhor de si na construção ética e moral do ser em 
formação. 

Deles recebemos o que há de mais caro e valioso, que são os 
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Devo aos meus pais quaisquer méritos que possa ter nos campos 
da ética. da moral. da intransigência na defesa do justo, da 
solidariedade e da fraternidade em relação aos meus semelhantes. De 
nada valeria a formação acadêmica propiciada se os valores que me 
foram legados não tivessem sido suficientemente sólidos para não 
transigir nem ceder às tentações de um mundo contemporâneo onde 
se agigantam as tendências mercantilistas, o egoísmo. a competição 
exacerbada. a indiferença em relação ao próximo, o descaso e o 
menosprezo no tocante a tudo que diga respeito ao interesse coletivo. 

Assim como os pais legam aos seus filhos lições de conduta de vida, 
também os povos e as coletividades humanas transmitem às 
gerações futuras valores espirituais que se perpetuam na cultura, na 
tradição e nos costumes. Dessa forma. edifica-se uma civilização, um 
modo de ser coletivo. 

Assim como os pais. a par da nobre missão de educar, empenham-
se em preservar os filhos das influências daninhas, das forças 
desagregadoras, dos agentes do mal, também as sociedades e as 
coletividades humanas, embora num outro plano, por intermédio dos 
mecanismos institucionais que criam, lutam para evitar a 
contaminação dos seus valores. o ultraje aos seus direitos. Trata-se 
de um embate cujo objetivo último é a preservação de uma identidade, 
dos interesses da comunidade. da sobrevivência digna, do direito a 
uma vida condizente com as garantias fundamentais que a nossa 
civilização reconhece à pessoa humana. 

Minas Gerais tem um passado de que se honrar. Foi neste Estado 
que nasceu e vicejou o sentimento nativista. Foi neste Estado que se 
sentiu, de forma draconiana. o jugo colonial a explorar e subjugar 
impiedosamente a população autóctone. Os ideais de liberdade e 
democracia aqui nasceram. aqui se desenvolveram e aqui foram 
cruelmente reprimidos. 

O grande vulto da nossa independência é o bravo e heróico 
Tiradentes. e não, os que mais tarde adotaram a idéia para preservar 
um poder usurpado ao povo e exercido em benefício de uma 
aristocracia decadente. Foi traído. perseguido e executado pelas 
forças colonialistas da época. cujo único compromisso era com a 
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Os métodos e as práticas absolutistas foram mantidos após o 7 de 
setembro de 1822. No ano seguinte, a Constituinte era dissolvida; 
para reprimir as reivindicações nacionais, foram criadas as "comissões 
militares", verdadeiras cortes de exceção que Bernardo de 
Vasconcelos qualificou como 'tribunal de assassinos"; em 1829, a 
jovem Nação era agredida pelo seu primeiro Chefe de Estado, que, 
dirigindo-se ao parlamento, sentenciou, em termos insolentes e 
provocantes: "Augustos e digníssimos senhores representantes da 
Nação brasileira. Está fechada a sessão". 

A história da humanidade é marcada pelo que O. Hélder Câmara, 
com propriedade, denominou a trilogia da violência. Num primeiro 
momento, seres que se julgam mais fortes passam a oprimir os 
demais com o fito de conquistar privilégios, regalias e riquezas; num 
segundo momento, dá-se a conscientização do estado de injustiça, 
passando os oprimidos à condição de revoltosos; num terceiro 
momento, dá-se o choque entre as forças da opressão, que passam a 
usar da violência para reprimir as reivindicações humanitárias, e as 
forças libertárias, almejando a construção de uma sociedade mais 
justa e fraterna. 

Minas é, por excelência, o Estado que sempre esteve à frente das 
lutas pela emancipação e construção de um Brasil forte, generoso, 
humano e progressista. 

A resistência às forças opressoras, mesmo após a independência, 
sempre teve o seu núcleo de articulação e ação entre os patriotas 
mineiros. Exemplo disto é a destemida atuação de Teófilo Ottoni, que, 
à frente da "Sentinela do Serro", lançou-se na defesa do Brasil e dos 
brasileiros, reivindicando democracia, liberdade e dignidade. 

Foi na Câmara Municipal do Serro que se consagrou o direito à 
resistência contra a prepotência e a tirania, no documento conhecido 
como "Artigos do Compromisso". O 7 de abril de 1831, que marca a 
ascensão ao poder central, pela primeira vez em nossa história, de um 
brasileiro nato, é fruto do empenho e do destemor de Teófilo Ottoni e 
de outros mineiros ilustres, combatentes pela liberdade e pela 
dignidade da Nação. 

Em Minas, tem a luta pela autonomia das províncias o seu ponto 
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alto. Deve-se aos patriotas mineiros a iniciativa que levou à 
transformação dos Conselhos Gerais das Províncias em Assembléias 
Legislativas, abrindo o caminho para a federalização do Estado 
brasileiro. 

O espírito libertário de Minas instigou também a extinção do 
Conselho de Estado, fonte permanente de exercício do poder 
arbitrário, bem como propiciou a instituição da regência una, eleita 
pelo voto popular. 

Os interesses retrógrados não tardaram a reagir. Rui Barbosa, 
discursando no Senado, registra o" morticínio dos liberais em Minas, a 
sufocação da imprensa, o direito de petição eliminado, a delação 
premiada pelo Governo, a tirania exercida em nome do trono pelos 
retrógrados exultantes, onipotentes e ferozes, a fé pública violada nos 
correios". 

Que interesses eram estes, capazes de desfechar tão virulentas 
agressões contra movimentos que reivindicavam a observância da 
Constituição, o respeito aos direitos e garantias individuais, enfim, a 
liberdade? O historiador mineiro Paulo Pinheiro Chagas responde com 
clareza meridiana: de um lado, "os conservadores representavam os 
interesses da aristocracia territorial, com base na lavoura, trabalhada 
pelo escravo". De outro lado, "os liberais eram uma expressão da 
burguesia nacional na sua fase revolucionária. Economia imobiliária 
versus economia mobiliária. Economia açucareira e escravocrata das 
casas-grandes, afogada no latifúndio, contra economia do planalto, 
itinerante, democrática, diversificada. Uma, estática, emperrada no 
espírito de rotina; outra, dinâmica, a meio caminho da Revolução 
Industrial. Lá o regresso, aqui o progresso. Esta liberal, aquela 
conservadora". 

Os interesses do empresariado nacional emergente, desde os 
primórdios da nacionalidade, entravam em rota de colisão com os 
interesses dos grandes centros econômicos. Quando elevamos a taxa 
de importação de 15% para 60%, em 1844, afetando diretamente os 
interesses exportadores britânicos, não tardou a vir a retaliação 
inglesa. Esta legítima medida de proteção da economia nacional 
acabou por gerar um grave incidente, fruto da arrogância imperialista 
britânica, com o aprisionamento, em águas territoriais brasileiras, de 
barcos mercantes nacionais. 
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Novamente desponta o gênio político de Teófilo Ottoni, que, na 

esteira da tradição patriótica e libertária do povo mineiro, assume o 
comando das manifestações iradas da população para lhes dar 
disciplina e ordem. Embora na oposição, apóia o Imperador porque 
entende que, naquele momento, o Governo estava a precisar do povo 
porque a Nação precisava do seu Governo. 

No plano político, a revolução libertária de 1842 escreve em Minas 
sua página heróica. Em julho desse ano, o movimento domina quase 
toda a província. As cãmaras municipais organizam batalhões, 
profligam as "leis liberticidas" e invariavelmente, registram em suas 
proclamações: "A nossa causa é a do gênero humano; nós 
combatemos pelos princípios eternos da razão e da justiça". 

O momento histórico que vivemos exige o resgate dessa tradição de 
luta, dos valores que lhe deram sustentação, do destemor das 
gerações que construíram o patrimônio cívico e patriótico de Minas 
Gerais. Talvez porque "as Minas são muitas", tem este Estado da 
Federação, melhor do que qualquer outro, a capacidade de 
compreender e expressar o verdadeiro sentimento nacional. "Estado 
síntese" por destino geográfico e formação do seu povo, haverá de 
liderar no presente, como ocorreu no passado, o imprescindível 
movimento em defesa do interesse público brasileiro, hoje sob a 
ameaça de forças hegemônicas externas que se agigantam a cada 
dia. 

Ao longo das últimas décadas, vem-se consolidando a idéia de que 
o progresso, o desenvolvimento e o bem-estar geral dos povos será 
mais eficazmente alcançado sob a égide de uma ordem política e 
econômica mundial restritiva da atuação dos poderes públicos e das 
autoridades estatais. Parte-se do pressuposto de que a instituição 
estatal é um obstáculo à liberdade empreendedora, à inovação 
científica e tecnológica, à produção e à circulação de bens e serviços. 
Nesse novo contexto global, as idéias de soberania, de 
autodeterminação, de independência nacional devem ser 
relativizadas, de sorte a não comprometer a livre atuação das forças 
de mercado em nível mundial. 

Paradoxalmente, os países que exportam esses conceitos e 
propostas tratam de reivindicar o reconhecimento, para si, de poderes 
estatais excepcionais, ilimitados e supranacionais, no que diz respeito 
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à defesa dos seus próprios interesses, seja no plano econômico, 
seja no plano político, seja nos planos militar e de segurança. 

A realidade contemporânea, os fatos do quotidiano, a evolução dos 
indicadores sociais e econômicos revelam às escâncaras a falácia que 
a proposta de nova ordem encobre. Na verdade, o arsenal ideológico 
que pretende justificar as reformas sugeridas e, no mais das vezes 
impingidas, mal disfarça o verdadeiro objetivo de dominação que lhe é 
subjacente. 

Cada nação, cada povo, é livre para determinar o grau, a extensão e 
a amplitude dos espaços reservados ao domínio público e ao privado. 
Essa decisão, no contexto de uma democracia, há de ser tomada pelo 
povo ou por seus representantes eleitos. 

Entre nós, cabe, constitucionalmente, ao Estado promover a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o 
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais. São competências e 
deveres indeclináveis da autoridade pública. 

A ordem financeira mundial vigente, ponta de lança dos interesses 
transnacionais hegemônicos, vem impondo à vasta maioria dos povos 
e das nações severas restrições econômicas, cujas conseqüências 
imediatas têm sido a recessão, a concentração da renda e da riqueza, 
a dilapidação do patrimônio público, o progressivo endividamento, o 
aviltamento dos preços das matérias-primas e dos bens exportados, o 
sucateamento do parque produtivo local. 

O festejado sociólogo argentino Guilherme O'Donnell, hoje professor 
de Ciência Política na Universidade de Notre Dame, tomando como 
exemplo o ocorrido em seu país, expõe, de forma meridiamente clara, 
o fenômeno que vem disseminando miséria, desagregando o tecido 
social, minando a democracia e afrontando a soberania de inúmeras 
nações: "O tipo de capital financeiro que se impôs na Argentina não 
pode ter aliados sociais e, obedecendo à lógica que lhe é própria, não 
pode querer outra coisa que não seja continuar devorando a 
sociedade e o Estado argentinos". Além do mais, "a orientação política 
deste capital cada vez mais revela claramente o seu conteúdo 
autoritário". 

As observações desse sociólogo, que tem compromissos éticos para 
com a sua pátria, valem para todos os países não integrantes dos 
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centros mundiais de poder financeiro. 

Há algo profundamente perverso, deletério, desagregador e 
autoritário na ordem econômico-financeira que nos que é imposta. 

José Saramago, consagrado escritor lusitano, laureado com o 
prêmio Nobel de literatura, em escrito recente, perplexo ante a 
impotência dos homens em face da "única força real que governa o 
mundo e, por conseguinte, os países e as pessoas, o poder 
econômico, especialmente aquele setor em constante ascensão que é 
gerenciado pelas empresas multinacionais, segundo estratégias de 
dominação que nada têm a ver com o bem comum ao qual aspira a 
democracia", conclui que, nos regimes representativos da atualidade, 
os governantes são, cada vez mais, meros "comissários políticos do 
poder econômico com a missão objetiva de elaborar leis que 
convenham a este poder". 

Os brados de alerta vêm de todos os lados. Esse novo absolutismo, 
que tem como arma o poder financeiro, coloca em risco a estabilidade 
das nações, pois afronta a soberania, a democracia, a liberdade, a 
dignidade, a independência e o bem-estar dos povos. 

Tal como outrora nasceu e floreceu em Minas o movimento pela 
independência, tal como outrora neste Estado vicejaram as grandes 
campanhas e lutas libertárias, haverá também de ser aqui que se 
organizará e empreenderá a resistência cívica e patriótica contra 
essas novas formas de atentado à independência, à soberania e à 
democracia, tão arduamente conquistadas. 

Ao receber o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas 
Gerais, passo a compartilhar, como mineiro, os destinos deste povo. 
Meu orgulho maior é a certeza de que ainda verei Minas Gerais 
resgatar o interesse nacional brasileiro. 

Muito obrigado. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença do 
homenageado, das autoridades e dos demais convidados e, cumprido 
o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando osn 
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição do dia 26/3/2002.). Levanta-se a reunião. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para 
a verificação de quórum; existência de quórum para a continuação dos 
trabalhos - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação 
de Proposições: Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
Complementar no 48/2001; discurso da Deputada Elbe Brandão; 
apresentação das Emendas nos 21, 22 e 23 e das subemendas que 
receberam o n° 1 às Emendas n°S 7,12 e 14; não-recebimento de 
emenda do Deputado Anderson Adauto; encerramento da discussão; 
requerimento do Deputado Márcio Cunha; deferimento; votação 
nominal do projeto, salvo emendas e destaque; aprovação; votação 
nominal das Emendas n°s 1 a 20, salvo destaque; aprovação; votação 
nominal da Subemenda n° 1 à Emenda no 7; aprovação; votação 
nominal da Subemenda n° 1 à Emenda no 12; aprovação; 
prejudicialidade da Emenda no 12; questão de ordem; leitura da 
Subemenda no 1 à Emenda no 14; questões de ordem; suspensão e 
reabertura da reunião; decisão da Presidência; questão de ordem; 
leitura da Emenda no 12 e da Subemenda no 1 à Emenda no 12; 
renovação da votação nominal da Subemenda no 1 à Emenda no 12; 
aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 12; questão de ordem; 
leitura e votação nominal da Subemenda n° 1 à Emenda no 14; 
aprovação; leitura e votação nominal da Emenda n° 21; rejeição; 
leitura e votação nominal da Emenda no 22; aprovação; leitura e 
votação da Emenda n° 23; aprovação; leitura e votação da Emenda n° 
8; rejeição - Encerramento. 

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

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

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

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

1 a Parte 
Ata 

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

2" Parte (Ordem do Dia) 
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 reun1ao por 

1 h50min, 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. Tendo em 

vista a importância da matéria constante na pauta, a Presidência 
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 49 Deputados. Há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Suspensão da Reunião 
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O Sr. Presidente • A Presidência vai suspender a reunião por 20 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente · Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 

Complementar no 48/2001 , do Governador do Estado, que dispõe 
sobre o Sistema Estadual de Previdência e Assistência Social dos 
Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno, com as 
Emendas n°s 1 a 20, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a 
palavra, para discuti-lo, a Deputada Elbe Brandão. 

A Deputada Elbe Brandão* · Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, colegas servidores públicos, um momento histórico 
demarca a nossa história. É clara e transparente a posição desta 
Deputada, funcionária pública que sou. A representação do Norte de 
Minas e de Montes Claros que esteve em meu gabinete foi recebida 
com minha fala clara em favor de um IPSEMG forte, de um IPSEMG 
maduro, de um IPSEMG que avançou. É importante que percebam 
que somos muitos; somos milhares de servidores no Estado de Minas 
Gerais. 

É importante que todos saibam que durante quase 2 horas 
discutimos com o Presidente do IPSEMG, com o Dr. Roberto 
Bittencourt, com o Presidente Antônio Júlio, com o Líder do Governo, 
Deputado Antônio Andrade; com o Líder do PSDB, Deputado Antônio 
Carlos Andrada. Não estamos atrasando a votação. Vamos votar. Mas 
o próprio Presidente do IPSEMG trouxe demandas para o 
aperfeiçoamento do projeto. É importante que isso seja compreendido 
por todos os que aqui estão. 

É importante também que todos sejam informados sobre o trabalho 
de cada parlamentar que aqui representa alguns segmentos. No final 
do ano, vocês estiveram aqui, e a Assembléia aprovou aumento 
salarial para os funcionários do IPSEMG. Fizemos coro com vocês por 
aquela demanda, como fazemos hoje, e como, com fé em Deus, 

.___------0--------' 



1117 
faremos amanhã, quando outras demandas v1rao. O Poder 
Legislativo só serve quando houver nas galerias representantes dos 
vários segmentos da sociedade. 

Quanto à minha emenda que foi colocada, não sei se era do 
conhecimento de todos. Quem mandou fazer essa faixa não foi feliz, 
não foi educado. 

A minha luta é por milhares de servidores do Estado que também 
são beneficiados pelo IPSEMG, ou seja, os professores designados 
com 15, 20 anos de trabalho que já estão na rua, que este mês não 
receberam nem R$1 ,00 e estão pedindo auxílio de cesta-básica. 

Formamos comissão especial nesta Casa com a ajuda de vocês. 
Aquele movimento que fizeram naquela época fez com que o 
Presidente Antônio Júlio, muito sabiamente, instituísse comissão 
especial para discutir a vida dos nossos colegas profissionais, dos 
nossos contribuidores do IPSEMG até o mês passado. 

Tenho a certeza de que cada um dos presentes nas galerias apóiam 
uma luta que não é da Deputada Elbe Brandão, é de todos nós, da 
sociedade. 

Chegamos a algumas conclusões na comissão especial. Como em 
dezembro, hoje também utilizei da força e da presença de vocês para 
termos um resultado positivo e um avanço. E isso foi conseguido por 
meio da deliberação do Presidente Antônio Júlio, que já autorizou, 
para logo depois da Semana Santa, que o primeiro projeto seja 
apreciado nesta Casa. Esse projeto contemplará as demandas 
presentes na conclusão dos trabalhos da comissão. Primeiro, que as 
verbas retidas que até hoje funcionam com critério político -
Deputados pedem que sejam liberadas diante de algum problema do 
servidor - possam, a partir desse momento, ser liberadas para o 
servidor desempregado. Acredito que cada um concorde com o 
resultado da comissão. É justo que a verba retida de um professor que 
depois de trabalhar 20 anos está na rua seja a primeira a ser liberada. 
Deixo isso como reflexão e peço o apoiamento dos servidores do 
IPSEMG aos nossos colegas, que, com fé em Deus, voltarão a fazer 
parte do nosso Instituto. 

A outra demanda é com relação aos funcionários designados e 
contratados daqui por diante, ou seja, que se respeitem, como critério 
primeiro, as vagas oferecidas pelo concurso e que se privilegie a lista 
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de classificação. Mas no edital o concurso foi convocado para 53 
mil pessoas. Outras 60, 70 mil continuarão a ser contratadas pelo 
Estado. 

Que neste momento, resguardados os que passaram no concurso, 
possamos fazer justiça àqueles que trabalharam por tantos anos, e 
que o critério primeiro seja a contagem de tempo. 

Com absoluta tranqüilidade, espero que estejam de acordo e apóiem 
esses funcionários que já estão na rua. 

Também estamos tentando, na comissão especial, criar uma forma 
de indenizar aqueles que estão na rua por um critério, por um Estado, 
que não têm direito ao seguro-desemprego, ao fundo de garantia. Não 
estou falando do Governo Itamar Franco, mas de urna política de 
Estado que há anos vem se arrastando e fez com que a vida dessas 
pessoas chegasse a esse ponto. 

Cada servidor no IPSEMG, principalmente do interior, conhece uma 
amiga, uma boa profissional que está na rua e que passa por 
necessidades. 

Esse foi o meu ponto de negociação já alcançado. Agradeço a 
presença de todos os servidores, que estão aqui lutando pela melhoria 
e pelo avanço do nosso Instituto e nos ajudaram a olhar para esses 
outros servidores que estão na rua. 

Espero que chegue o momento em que possamos enxergar não 
somente a nossa verdade e o nosso interesse pessoal, mas também a 
verdade de quem está lá fora, porque isso é muito importante. Estou 
fazendo uso desse tempo, enquanto os Deputados acabam de efetuar 
alguns acordos, pois essa demanda veio do próprio funcionalismo, por 
sua representação sindical, para que possamos, neste momento 
cívico, com meu apoio incondicional, promover a justiça social. Deixo 
aqui o meu respeito, a minha solidariedade e a contribuição como 
representante da sociedade mineira, feliz por estar participando deste 
momento histórico. Espero ter esclarecido a cada um o que me trouxe 
aqui e agradeço a você que, neste momento, retira a sua faixa, porque 
nossa luta é pela justiça social, por todos nós e por cada servidor das 
nossas Minas Gerais. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. 
-Vêm à Mesa: 

EMENDAS E SUBEMENDAS AO PROJETO DE LEI 
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EMENDA N° 21 

Acrescentem-se os seguintes parágrafos ao art. 86: 
"Art. 86 · ............................................................. . 
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§ .... · Os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público 
poderão instituir seguro-saúde, de natureza pública, no âmbito de 
cada um de sues órgãos, a ser regulamentado no prazo de 90 dias a 
contar da publicação desta lei. 

§ .... · Instituído o seguro-saúde de que trata o parágrafo anterior, 
serão dispensados da contribuição ao IPSEMG, de que trata o art. 86 
e o inciso 11 do § 1 o do art. 78, os membros e servidores beneficiários 
optantes pelo plano de saúde de autogestão.". 

Sala das Reuniões, 21 de março de 2002. 
Sebastião Na varro Vieira • Antônio Carlos Andrada. 

EMENDA N°22 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... · O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, 

no prazo de sessenta dias a contar da vigência desta lei, projeto de lei 
dispondo sobre a seguinte estrutura básica do IPSEMG, na qual seja 
assegurada paridade no número de representantes dos servidores, 
nos Conselhos previstos nesta lei: 

I · Conselho Deliberativo; 
11 · Diretoria Executiva; 
111 • Conselho de Beneficários; 
IV· Conselho Fiscal.". 
Sala das Reuniões, 21 de março de 2002. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: A estrutura ora proposta é fruto das discussões 

efetuadas no Fórum Técnico de Seguridade Social, realizado nesta 
Casa em abril de 1997. Consideramos, ademais, essencial a criação 
do Conselho Fiscal na estrutura do IPSEMG, o qual não se deve 
confundir com o Conselho Fiscal, criado para a fiscalização do 
FUNPEMG. 

EMENDA N° 23 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... - A Política de Saúde Ocupacional do servidor público civil 

do Estado de Minas Gerais será definida em lei no prazo de cento e 
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Sala das Reuniões, 21 de março de 2002. 
Antônio Carlos Andrada 
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Justificação: O trabalho realizado em diversas áreas do setor público 
implica na exposição a diversos fatores de risco de doenças, lesões e 
acidentes. O Governo do Estado tem o dever de desenvolver uma 
política de saúde do trabalhador (esforço físico, posturas, ritmo de 
trabalho, produtividade), que controle os riscos, previna agravos de 
relevância epidemiológica e preveja ações de recuperação e 
reabilitação física, psicossocial e profissional. 

SUBEMENDA N" 1 À EMENDA N° 7 
Acrescente-se ao artigo proposto o seguinte § 2°, passando o 

parágrafo. único a § 1 o. 

"Art ..... - ....................................................... . 
§ 2° - Ficam mantidos os convênios, consórcios ou outras formas de 

associação para a concessão de benefícios previdenciários entre o 
Estado, suas autarquias e fundações e municípios celebrados até a 
data da publicação desta lei complementar.". 

Sala das Reuniões, 21 de março de 2002. 
Antônio Andrade 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 12 
Substituam-se, no § 4° do art. 62, os termos "inciso VIl a IX" por 

"incisos VIl, VIII, XI e XII". 
Sala das Reuniões, 21 de março de 2002. 
Antônio Andrade 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 14 
Substituam-se, no § 4° do art. 63, os termos "inciso VI a VIII" por 

"incisos VI, VIl, X e XII". 
Sala das Reuniões, 21 de março de 2002. 
Antônio Andrade 
- A Mesa, nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento Interno, 

deixa de receber a seguinte proposição: 
EMENDA AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 48/2001 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - O Estado de Minas Gerais indenizará o servidor 

contratado, na proporção de um salário-mês percebido pelo servidor 
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para cada ano ou fração superior a seis meses de serviços 
prestados, sempre que o contrato for rescindido ou não for renovado, 
em virtude da nomeação de servidor concursado.". 

Sala das Reuniões, 13 de março de 2002. 
Anderson Adauto 
Justificação: O Estado, há décadas, tem se utilizado do contrato 

administrativo, contratando pessoal, temporariamente, para o 
exercício de funções permanentes. Importante salientar que tais 
contratos sofrem prorrogações sucessivas, pois um dos requisitos 
para a assinatura do contrato é o tempo de serviço prestado ao 
Estado. Diante disso, o contratado que não pode desfrutar dos direitos 
que os outros servidores possuem, após vários anos de serviços, 
pode ter o seu contrato rescindido ou não renovado, quando da posse 
do servidor concursado. 

Como se vê, trata-se de uma grande injustiça com os mencionados 
servidores, pois eles, embora executem serviço público da mais alta 
importância, ao deixarem o seu emprego, não possuem nenhum 
direito trabalhista. 

A situação do contratado (designado) precisa ser resolvida, e uma 
maneira de minimizar esta situação é conceder a ele o direito a uma 
indenização. Não é mais possível permitir-se que a administração 
pública continue a tratar com tanto descaso a situação de milhares de 
profissionais que, com seu trabalho ao longo do tempo, colaboram 
com o Estado. 

Em face das razões expostas, solicito o apoio dos nobres pares para 
a aprovação da emenda que ora apresento. 

O Sr. Presidente • Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao 
projeto três emendas · uma dos Deputados Sebastião Navarro Vieira 
e Antônio Carlos Andrada, que recebeu o número 21, e duas do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, que receberam os números 22 e 
23; três subemendas às Emendas n°s 7, 12 e 14, do Deputado 
Antônio Andrade, que receberam o número 1 · e que, nos termos do § 
4° do art. 189 do Regimento Interno, as emendas e subemendas 
serão submetidas a votação independentemente de parecer. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Márcio Cunha, solicitando a votação 
destacada da Emenda n° 8. A Presidência defere o requerimento de 
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conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. 
A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo 
nominal, de conformidade com o inciso I do art. 260, c/c o art. 255, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". A 
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 192 do 
Regimento Interno, o projeto de lei complementar será aprovado se 
obtiver 39 votos favoráveis. 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. 
Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. 

- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Doutor 
Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - lrani 
Barbosa - I vai r Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro 
- José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados. Não houve 
voto contrário. Está, portanto, aprovado o projeto, salvo emendas e 
destaque. 

Em votação, as Emendas de nos 1 a 20, salvo destaque. 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira -
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João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José 
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

- Votou "não" o seguinte Deputado: 
Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, quero esclarecer que 

meu voto é "sim", apesar de ter registrado "não". 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados; com o voto 

justificado do Deputado Sebastião Costa, 51 Deputados votaram 
"sim". Não houve voto contrário. Estão, portanto, aprovadas as 
Emendas n°S 1 a 20, salvo destaque. 

Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 7. 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José 
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovada a Subemenda n° 1 à Emenda n° 7. 

Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 12. 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio 
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Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar - Gil Pereira -
Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga -
José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha 
- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia 
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados. Não houve nenhum 
voto em branco, nem voto "não". Está, portanto, aprovada a 
Subemenda n° 1 à Emenda no 12. Com a aprovação da Subemenda 
no 1 à Emenda n° 12, fica prejudicada a Emenda no 12. 

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

da subemenda. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 

Secretário que proceda à leitura da Subemenda no 1 à Emenda no 14. 
O Sr. Secretário- (- Lê:) 
- A Subemenda no 1 à Emenda no 14, lida pelo Sr. Secretário, é a 

publicada anteriormente, nesta ata. 
Questões de Ordem 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Entendo que, em nível de 
Poder Executivo, cabe ao Governador do Estado, ou poderá caber ao 
Governador do Estado, a prerrogativa da indicação em lista tríplice, 
mas seria inaceitável que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
tivesse o seu representante escolhido em lista tríplice pelo 
Governador do Estado. Nessa condição, encaminho contrariamente 
ao entendimento e à forma como está sendo proposta a votação 
dessa subemenda. Não teria sentido, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, que nós, na Assembléia Legislativa, indicássemos o 
representante para o conselho fiscal. Não tem sentido que o 
funcionalismo, os servidores da Assembléia fossem indicados em uma 
lista tríplice a ser escolhida pelo Governador. Entendo que o 
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O Deputado Eduardo Brandão- Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. 
suspendesse por alguns minutos a reunião para entendimentos as 
Lideranças. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reun1ao por 15 

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

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, nos termos da Decisão da Presidência de 5/5/99 

torna sem efeito a votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 12, tendo 
em vista ocorrência de erro essencial na votação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, gostaria que se 

fizesse a leitura da Emenda no 12 e da Subemenda no 1 à Emenda no 
12 para que não ficasse dúvida alguma. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura da Emenda no 12 e da Subemenda no 1 à Emenda no 
12. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
- A Emenda no 12, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada na edição 

do dia 21/3/2002. 
- A Subemenda no 1 à Emenda no 12, lida pelo Sr. Secretário, é a 

publicada anteriormente, nesta ata. 
O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação da 

Subemenda n° 1 à Emenda n° 12. Em votação, a Subemenda n° 1 à 
Emenda no 12. 

- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alencar da 

Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
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Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira -João 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique -
José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

- Votou em branco o seguinte Deputado: 
Kemil Kumaira. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados; não houve voto 

contrário, houve um voto em branco, totalizando 51 votos. Está, 
portanto, aprovada a Subemenda n° 1 à Emenda n° 12. Com a 
aprovação da Subemenda no 1 à Emenda no 12, fica prejudicada a 
Emenda no 12. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito que, daqui para 

a frente, todas as emendas sejam lidas, para facilitar o processo de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à leitura da Subemenda no 1 à Emenda no 14. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
- A Subemenda no 1 à Emenda no 14, lida pelo Sr. Secretário, é a 

publicada anteriormente, nesta ata. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda no 1 à Emenda no 14. 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil 
Pereira- Hely Tarqüínio - lrani Barbosa- lvair Nogueira- João Batista 
de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga 
- José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro 
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Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira 
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 55 Deputados; não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovada a Subemenda no 1 à Emenda no 
14. Com sua aprovação, fica prejudicada a Emenda no 14. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda 
n° 21. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
- A Emenda no 21, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada 

anteriormente, nesta ata. 
O Sr. Presidente - Em votação. 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Aílton Vilela - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 

Santiago - Bilac Pinto - Dilzon Melo - Eduardo Hermeto - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - João Paulo - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Márcio Kangussu - Maria Olívia- Mauri Torres -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira - Wanderley Ávila. 

- Votaram "não" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Alencar da Silveira 

Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Gil Pereira -
lrani Barbosa - lvair Nogueira -João Batista de Oliveira - João Leite -
João Pinto Ribeiro - José Braga - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 21 Deputados; votaram "não" 27 
Deputados, totalizando 48 votos. Está, portanto, rejeitada a Emenda 
no 21. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da 
Emenda no 22. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
- A Emenda no 22, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada 

anteriormente, nesta ata. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 22. 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
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Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil 
Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista 
de Oliveira - João Paulo - José Braga - José Henrique - José Milton -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados; não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovada a Emenda no 22. A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda no 23. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
- A Emenda no 23, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada 

anteriormente, nesta ata. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 23. 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar -
Gil Pereira - Hely Tarquínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João 
Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo 
de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira 
- Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Olinto 
Godinho - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados; não houve 
voto contrário. Está, portanto, aprovada a Emenda no 23. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda 
n° 8. 
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O Sr. Secretário-(- Lê:) 
- A Emenda n° 8, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada na edição do 

dia 21/3/2002. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 8. 
- Votaram "não" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira 

Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago- Carlos Pimenta-
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Tadeu Leite - Márcio Kangussu -Marco Régis- Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen 
Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "não" 45 Deputados; não houve voto 
contrário. Está, portanto, rejeitada a Emenda no 8. Fica, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei Complementar no 48/2001, na 
forma do vencido em 1° turno com as Emendas n°s 1 a 7, 9 a 11, 13 e 
15 a 20, 22 e 23 e as subemendas que receberam o no 1 às Emendas 
n°s 7, 12 e 14. À Comissão de Redação. 

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

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

*- Sem revisão da oradora. 

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

1.928/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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O projeto de lei em tela, do Deputado Geraldo Rezende, visa 

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Pratinha 
e Bebedouro, sediada no Município de Gurinhatã. 

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

Em continuidade à tramitação, cumpre agora a este órgão colegiado 
apreciar conclusivamente o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em exame tem por finalidade precípua zelar pela família, 

pela maternidade, pela infância, pela juventude e pela velhice, 
oferecendo assistência social às famílias desprovidas de recursos e 
aos deficientes, por meio da educação para o trabalho e do estímulo 
ao desenvolvimento das aptidões artesanais. 

Promove, dessa forma, o fortalecimento da comunidade, 
incentivando a produção e a capacitação técnica dos associados, 
além de estimular melhorias de infra-estrutura e formação de mão-de-
obra para melhor qualidade de vida. 

A relevância dos serviços oferecidos pela Associação nos leva a 
concordar em conceder-lhe título declaratório de utilidade pública. 

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

1.928/2001 nos termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 26 de março de 2002. 
Edson Rezende, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.996/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.996/2002, de autoria do Deputado José Milton, 
visa declarar de utilidade pública a Sociedade São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de Mariana. 

Publicada em 2/3/2002, 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 

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



1131 
Conforme fica constatado a partir do exame dos documentos 

que compõem os autos do processo, a entidade mencionada no 
projeto de lei em apreciação é pessoa jurídica e tem diretoria 
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de 
suas funções, além de estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Verificamos, inclusive, no art. 19 do seu estatuto, que as atividades 
dos Diretores e conselheiros são inteiramente gratuitas, sendo-lhes 
vedado o recebimento de qualquer lucro, benefício ou vantagem, e o 
seu art. 23 estabelece que, no caso de dissolução da entidade, os 
bens remanescentes serão destinados a uma instituição congênere 
juridicamente constituída, que esteja registrada no Conselho Nacional 
de Assistência Social. 

Satisfeitos esses requisitos e os outros previstos na Lei no 12.972, 
de 27/7/98, não vislumbramos óbice à aprovação do projeto. 

Entretanto, faz-se necessário apresentar-lhe emenda para a 
correção do nome da entidade. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 1 .996/2002 com a Emenda n° 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 Conselho Central de 

Mariana da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Mariana.". 

Sala das Comissões, 26 de março de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ermano 

Batista - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 46/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe 

autoriza a criação do Programa Vida em Família, institui o auxílio-
adoção e dá outras providências. 

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, a matéria 
recebeu parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
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na forma do Substitutivo no 1 . 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a criar o 

Programa Vida em Família e institui, como medida de execução do 
Programa, o auxílio-adoção, que concede a todo servidor público que 
adotar uma criança uma verba mensal que varia de três a cinco 
salários mínimos, de acordo com a idade da criança a ser adotada. 

Estabelece, também, em seu art. 12 que serão concedidos 60 dias 
de licença à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança 
de até seis meses de idade. 

O aspecto jurídico e constitucional da proposição foi amplamente 
explicitado pela Comissão de Constituição e Justiça, que houve por 
bem apresentar um substitutivo, em face das irregularidades 
encontradas no projeto inicial. 

Parecem-nos acertadas as ponderações da Comissão de 
Constituição e Justiça sobre o projeto, bem como as alterações 
propostas. O Substitutivo no 1, em vez de criar uma nova lei, propõe 
modificar o art. 175 da Lei no 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, 
alterando-lhe o "caput" e acrescentando a ele o § 5°. 

Mesmo com tamanha mudança no texto original, o projeto guarda 
seu mérito: a extensão da licença prevista para a funcionária gestante 
à funcionária que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até 
seis meses de idade representa, sem dúvida, um incentivo à prática 
da adoção por servidor público, idéia que deu origem ao projeto de lei 
em exame. 

Com a modificação proposta, fica salvaguardado o aspecto possível 
do projeto apresentado, uma vez que a instituição do auxílio-adoção, 
nos termos originalmente propostos, viria de encontro ao disposto na 
Constituição Federal (arts. 167, I, e 169) e na Lei Complementar no 
101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Dessa forma, endossamos as modificações efetuadas pela 
Comissão de Justiça, manifestando-nos favoravelmente à aprovação 
do projeto na forma do substitutivo apresentado. 

Conclusão 
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Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 46/2001, no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 27 de março de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Paulo Pettersen, relator - Rogério 

Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 84/2002 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de um terço dos membros desta Casa e tendo como 

primeiro signatário o Deputado Doutor Viana, a proposta de emenda à 
Constituição em análise acrescenta um inciso ao art. 157 da 
Constituição do Estado, introduzindo, na lei orçamentária anual, o 
orçamento da seguridade social. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1°/3/2002 e cumpridas as 
formalidades regimentais, foi a proposição encaminhada a esta 
Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 201 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe visa a introduzir, como parte da lei 

orçamentária anual, o orçamento da seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta do 
Estado a ela vinculados, bem como as fundações e os fundos 
instituídos e mantidos pelo poder público, devidamente apartado do 
orçamento fiscal. 

Em conformidade com o art. 24, 11, da Constituição da República, a 
matéria orçamentária está inserida no campo da legislação 
concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, as quais 
não excluem a competência suplementar dos Estados membros. Não 
há, portanto, óbice constitucional quanto à competência e à iniciativa 
para a tramitação da proposição nesta Casa. 

Cumpre, inicialmente, conceituar seguridade social, nos termos dos 
arts. 194 a 204 da Constituição da República. Trata-se de um conjunto 
de princípios, normas e instituições integrado por ações de iniciativa 
do poder público e da sociedade, que objetiva assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social. É, pois, o 
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gênero do qual são espécies a previdência social, a assistência 
social e a saúde. Assim, significa que as três unidades não estão, nem 
devem ficar, estanques, isoladas, representando compartimentos 
distintos das políticas governamentais de proteção social. Ainda que 
as três ações sejam tecnicamente individualizadas, com 
características próprias, devem conviver integradas, visando ao bem-
estar do protegido. 

A idéia de que, aproximando normativamente as ações de saúde, os 
serviços assistenciais, o custeio e as prestações previdenciárias, a 
Constituição pretende criar a seguridade social é confirmada pelo art. 
195, § 2°, que dispõe o seguinte: 

"Art. 195- ...................................................... . 
§ 2° - A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada 

de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência 
social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada 
área a gestão de seus recursos.". 

Lamentavelmente, o constituinte mineiro não acolheu o comando da 
Constituição da República, que determina a separação do orçamento 
da seguridade social dos orçamentos fiscal e de investimento das 
empresas controladas pelo Estado, como o fizeram os constituintes 
dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o § 5° 
do art. 165 da Constituição da República estabelece o seguinte: 

"Art. 165- .................................................. .. 
§ 5° - A lei orçamentária anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 

órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

11 - o orçamento de investimento das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito 
a voto; 

111 - o orcamento da seguridade social. abrangendo todas as 
entidades e orgãos a ela vinculados, da administracão direta e 
indireta. bem como os fundos e fundacões instituídos e mantidos pelo 
Poder Público.". (Grifo nosso.) 

Claro está que a separação entre os orçamentos fiscal e da 
seguridade social propiciará maior transparência e verdade 
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orçamentária, de forma a se obterem uma precisa definição de 
receitas, despesas e fontes de financiamento de cada orçamento e 
uma clara separação da programação de um e de outro, inclusive com 
regime diferenciado de caixa por ocasião da execução. São 
compreensíveis as razões dos que objetam à separação, preferindo 
um só orçamento, com distintas programações para a seguridade 
social e outras ações de governo, como, por exemplo, a administração 
mais eficiente do caixa do Tesouro. Convém, entretanto, considerar 
que o objetivo da administração financeira encontra limites no 
interesse público. Dessa forma, a separação dos orçamentos permitirá 
uma melhor visualização dos recursos da União transferidos ao 
Estado relativos ao Sistema Único de Saúde e à compensação 
financeira. entre os regimes de previdência social prevista no art. 201, 
§ 9°, da Constituição da República; uma visualização mais clara do 
déficit público; um maior respeito às vinculações constitucionais; uma 
maior especificidade nos processos de controle e uma maior 
transparência da programação e execução do gasto público. 

Adicionalmente, a proposição em análise está em perfeita 
consonância com o disposto no Projeto de Lei Complementar n° 
48/2001, que trata do sistema de previdência dos servidores públicos 
do Estado de Minas Gerais, aprovado em 2° turno, nesta Casa, e com 
o disposto na Constituição do Estado, no tocante às ações de saúde, 
~~in verbis": 

"Art. 187 - As ações e serviços de saúde são de relevância pública, 
e cabem ao Poder Público sua regulamentação, fiscalização e 
controle, na forma da lei. 

Art. 189 - O sistema único de saúde será financiado com recursos 
provenientes dos orçamentos da seguridade social, da União, do 
Estado, dos Municípios, e com os de outras fontes.". 

Em conclusão, merece destaque a estreita conexão do 
acompanhamento e da avaliação de desempenho das políticas 
públicas, eixo promissor e estruturante das atividades de um poder 
legislativo moderno, com as leis do ciclo orçamentário inseridas em 
um sistema de planejamento e controle da administração pública, 
especialmente daquelas relativas a um conceito amplo e integrado de 
proteção social. 

Ademais, o impacto financeiro para o Tesouro estadual é 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 o turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição no 84/2002 na forma original. 

Sala das Comissões, 26 de março de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Eduardo 

Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.939/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa 
por meio da Mensagem n° 277/2002, o Projeto de Lei n° 1.939/2002 
dispõe sobre a efetivação do desmembramento patrimonial do Corpo 
de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 
de que trata o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/02/2002, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira. Vem a matéria, preliminarmente, a esta 
Comissão para receber parecer sobre a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Tendo em vista o desmembramento do Corpo de Bombeiros Militar 

da estrutura da Polícia Militar, promovido com a promulgação da 
Emenda à Constituição n° 39, de 22/6/99, e, conforme o disposto no 
art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT -
da Constituição mineira, introduzido por meio da referida emenda, o 
projeto em tela pretende viabilizar a transferência para o Corpo de 
Bombeiros dos bens móveis e imóveis, equipamentos e material de 
uso próprio na atividade do bombeiro que se encontravam sob 
responsabilidade patrimonial das suas unidades até aquela data. 

No tocante à iniciativa, a proposição em tela não encontra óbice 
jurídico-constitucional, já que a Carta mineira estabelece nas alíneas 
"e" e ''f' do inciso 111 do seu art. 66 que são matérias de iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo estadual a estruturação de 
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órgão autônomo e a organização da Polícia Militar e dos demais 
órgãos da administração pública, respeitada a competência normativa 
da União. 

Ainda, de acordo com o disposto no art. 101 do ADCT da 
Constituição mineira, "a efetivação do desmembramento patrimonial, 
financeiro e orçamentário do Corpo de bombeiros Militar e da Polícia 
Militar se dará na forma da lei, que disporá também sobre o respectivo 
período de transição". 

No que concerne aos bens imóveis, o Código Civil Brasileiro define 
os bens públicos como todos os bens do domínio nacional 
pertencentes à União, aos Estados ou aos municípios, classificando-
os, em seu art. 66, como bens de uso comum do povo, bens de uso 
especial e bens dominicais. Os bens a que se refere a proposição em 
estudo são aqueles classificados como bens de uso especial ou, 
segundo Hely Lopes Meirelles, bens do patrimônio administrativo, que 
se destinam especialmente à execução dos serviços públicos e, 
conseqüentemente, são considerados instrumentos desses serviços. 
Essa categoria de bens também recebe a definição de bens 
patrimoniais indisponíveis. 

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas 
estaduais, subordinam-se diretamente ao Governador do Estado e 
constituem órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia 
e na disciplina militares, de acordo com o texto constitucional estadual 
vigente. 

Conforme disposto na Lei n° 6.624, de 1975, com as alterações 
promovidas pela Lei no 9.089, de 1985, a Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais é um órgão em regime especial de administração 
centralizada, na forma da legislação estadual e, nessa situação, se 
integra ao sistema de administração geral do Estado. Possui 
autonomia administrativa e financeira, mas, como órgão, não é pessoa 
jurídica. É responsável por atos de gestão, tais como o exercício, por 
órgãos próprios, das atividades de administração geral e das 
atividades de programação e orçamento, aquisição direta de materiais 
de consumo, contratação de pessoal temporário e elaboração de folha 
de pagamento, mas seus órgãos de planejamento subordinam-se 
tecnicamente à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral. 
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Da mesma maneira, de acordo com o disposto na Lei 

Complementar no 54/99, organiza-se o Corpo de Bombeiros Militar. É 
um órgão em regime especial de administração centralizada, na forma 
da legislação estadual, e, nessa situação, integra-se no sistema de 
administração geral do Estado. Possui autonomia administrativa e 
financeira, é responsável por atos de gestão, mas não é pessoa 
jurídica. 

Dessa forma, por não possuir personalidade jurídica, a PMMG não é 
titular de domínio sobre os bens que se encontram sob sua 
responsabilidade. O patrimônio imobiliário, portanto, tem como titular o 
Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno. 
Além disso, como o patrimônio já possui afetação, ou seja, destinação 
definida, faz-se necessária somente a alteração da afetação dos bens 
para o Corpo de Bombeiros Militar. 

Assim sendo, o projeto declara a transferência dos definitiva para o 
Corpo de Bombeiros dos bens que se encontravam sob a sua 
responsabilidade patrimonial na data da promulgação da Emenda à 
Constituição no 39, fixando prazo para conclusão do respectivo 
levantamento patrimonial. 

Quanto ao § 1 o do art. 1°, apresentamos a Emenda no 1 para 
suprimi-lo, pois esse dispositivo é inócuo já que repete o comando 
constante no art. 101 do ADCT da Constituição Estadual e não inova a 
ordem jurídica, remetendo para outro instrumento normativo o 
desmembramento dos bens de uso comum dos dois órgãos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 .939/2002 
com a seguinte Emenda n° 1. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se o § 1 o do art. 1°, passando-se o seu § 2° a parágrafo 

único. 
Sala das Comissões, 26 de março de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente e relator - Aílton Vilela - Márcio 

Kangussu - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.969/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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Por meio da Mensagem no 278/2002, o Governador do Estado 

encaminhou à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 1 .969/2002, 
que dispõe sobre a reorganização da Fundação Clóvis Salgado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2002, 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 
quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais pertinentes, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo reorganizar a Fundação Clóvis 

Salgado - FCS -, estabelecendo-lhe a finalidade e competência, a 
organização, o regime econômico e financeiro, o pessoal e os cargos. 

Nos termos do art. 1 o do projeto, a Fundação Clóvis Salgado tem 
personalidade jurídica de direito público, é dotada de autonomia 
administrativa e financeira, tem sede e foro em Belo Horizonte e está 
vinculada à Secretaria de Estado da Cultura. 

O art. 2° atribui à fundação a finalidade precípua de apoiar a criação 
cultural, fomentar, produzir e difundir as artes e a cultura em Minas, 
competindo-lhe, ainda, o especificado nos incisos I a VIII do referido 
dispositivo. 

A estrutura orgânica da fundação está estabelecida no art. 3° da 
proposição, ressaltando-se que, no tocante às unidades colegiada e 
de direção superior, mantém-se, respectivamente, o Conselho 
Curador e a Presidência. Quanto às unidades administrativas, 
mantém-se o Gabinete, a Assessoria Jurídica e a Assessoria de 
Planejamento e Coordenação e se cria uma Auditoria Seccional. 
Outras alterações relevantes estão no âmbito da Diretoria 
Administrativa e Financeira, com ênfase na área de "marketing" 
cultural, por meio da criação de uma Diretoria de Captação e 
Marketing. Ressalte-se, ainda, o reconhecimento da Serraria Souza 
Pinto como unidade administrativa da fundação, na forma de 
Superintendência de Administração da Serraria Souza Pinto, 
considerada fonte geradora de recursos, por ser um dos mais 
procurados espaços culturais e de eventos de Minas Gerais. 

Do Conselho Curador, tratam os arts. 4° a 8°, nos quais se 
estabelecem sua competência e composição, a qual terá, entre os 
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membros natos, o Secretário de Estado da Cultura, que será o 
seu Presidente, vedada qualquer remuneração para a função de 
membro do Conselho, considerada de relevante interesse público. 
Estabelecem, ainda, regra de funcionamento do órgão e remetem as 
normas complementares para a definição em seu regimento interno. 

A competência do Presidente da Fundação Clóvis Salgado está 
definida no art. 1 O. 

Quanto ao regime econômico e financeiro, estabelece-se que o 
exercício financeiro da fundação coincidirá com o ano civil, 
compreendendo o seu orçamento as receitas, as despesas e os 
investimentos dispostos por programas. Conforme já ocorre, o balanço 
financeiro das atividades da fundação será submetido, anualmente, ao 
Tribunal de Contas do Estado, junto com a prestação de contas. Já a 
constituição de seu patrimônio e de sua receita estão definidos nos 
arts. 14 e 15, respectivamente. 

Com relação ao pessoal e aos cargos da Fundação Clóvis Salgado, 
o Anexo I, que acompanha a proposição, contém os cargos de 
provimento em comissão da sua estrutura básica, definida pelo Anexo 
IV da Lei no 10.623, de 1992, que dispõe sobre a estrutura básica das 
autarquias e fundações públicas do Poder Executivo, alterado pela Lei 
n° 10.936, de 1992, mencionada. 

De acordo com a estrutura proposta, além das unidades já previstas 
em lei, inclui-se a Diretoria de Captação e Marketing e a Auditoria 
Seccional, com os respectivos cargos de Diretor e de Auditor 
Seccional e os fatores de ajustamento. 

Já o Anexo 11 altera o Quadro Especial da Fundação Clóvis Salgado, 
criado pelo art. 8° da Lei no 10.936, de 1992, com os cargos de 
provimento em comissão necessários à nova estrutura, ressaltando-se 
a alteração da denominação de alguns, a extinção e a criação de 
outros, conforme a proposta contida nos arts. 23, 24, 25 e 27 da 
proposição. 

Com relação à remuneração dos cargos da estrutura básica, 
ressalte-se a manutenção da verba anual, a título de pró-labore, 
conforme a legislação específica, para os cargos de direção superior. 
No que concerne aos servidores das classes dos cargos de músico, 
bailarino e corista, que percebem a ajuda de representação instituída 
pelo art. 30 da Lei no 11.179, de 1993, o art. 19 da proposição dá nova 

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



redação ao dispositivo citado, estabelecendo nova sistemática 
para fins de pagamento. 

1141 

A alteração proposta para a redação do art. 31 da Lei no 11.179, de 
1993, tem por escopo estender para o servidor designado para a 
coordenação de atividade artística, enquanto durar a designação, a 
percepção de uma gratificação correspondente a 20% do vencimento 
básico, auferido em virtude do cargo efetivo ou da função pública de 
que seja detentor, pelo servidor designado para a coordenação de 
atividade técnica ou administrativa. 

Finalmente, a proposição fixa novos índices de fator de ajustamento 
para o cálculo do vencimento dos cargos que compõem a estrutura da 
fundação sem previsão orçamentária. Todavia, conforme consta na 
mensagem governamental, a proposta em exame não implica 
aumento de despesa, estando em conformidade com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Nesse aspecto, a matéria deverá ser examinada, oportunamente, 
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no âmbito 
de sua competência. 

No que concerne à competência desta Comissão, verifica-se que o 
projeto atende aos mandamentos constitucionais. Com efeito, a 
Constituição do Estado determina, no seu art. 66, inciso 111, letras "b" e 
"e", que a criação de cargos e a fixação da respectiva remuneração e 
a criação, estruturação e extinção de entidade da administração 
indireta são matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado. 

Quanto à gratificação de 20% por exibição pública concedida ao 
servidor músico integrante da Orquestra Sinfônica a que se refere o 
art. 21 da proposição, ressaltamos que o exame é de mérito, uma vez 
que não se altera o seu quantitativo, já instituído pelo art. 27 da Lei no 
11 .660, de 1994. 

A fim de atender à boa técnica legislativa, apresentamos, na 
conclusão deste parecer, as Emendas n°s 1 e 2, relativamente ao art. 
16, §1° e 2°, ao art. 17 e ao art. 27 da proposição. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.969/2002 com as Emendas nos 1 e 2, 
a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
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Dê-se aos arts. 16 e 17 a seguinte redação: 
"Art. 16 - Os cargos de provimento em comissão da estrutura básica 

da Fundação Clóvis Salgado - FCS -, são os constantes no Anexo IV 
da Lei no 10.623, de 16 de janeiro de 1992, com a redação dada pelo 
Anexo I desta lei. 

§ 1 o - Os titulares dos cargos de Presidente e de Diretor, constantes 
no Anexo I desta lei, percebem, além do vencimento, verba anual de 
pró-labore, conforme a legislação específica. 

§ 2° - Um cargo de Diretor constante no Anexo I desta lei será 
ocupado por um servidor de carreira da FCS.". 

"Art. 17 - Ficam criados, na estrutura básica da FCS, 1 (um) cargo 
de Diretor e 1 (um) cargo de Auditor Seccional.". 

EMENDA N°2 
Dê-se ao art. 27 a seguinte redação: 
"Art. 27 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial 

da Fundação Clóvis Salgado são os constantes no Anexo 11 desta lei. 
§ 1 o - Os cargos de provimento em comissão de que trata este artigo 

são de livre designação e dispensa do Presidente da Fundação. 
§ 2° - Ficam extintos os cargos em comissão da Fundação não 

constantes no Anexo 11 desta lei.". 
Sala das Comissões, 26 de março de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente e relator - Ermano Batista - Aílton 

Vilela - Márcio Kangussu. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.547/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.547/2001, de autoria do Deputado Gil Pereira, 
que declara de utilidade pública a Fundação Sara Albuquerque Costa, 
com sede no Município de Montes Claros, 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° 1.547/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Sara Albuquerque Costa, 
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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 Fundação Sara 

Albuquerque Costa, 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 Comissões, 13 de março de 2002. 
Agostinho Patrús, Presidente- Hely Tarqüínio, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.656/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .656/2001, de autoria da Deputada Elbe 

Brandão, que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de 
Paulo de Grão-Mogol, com sede no Município de Grão-Mogol, 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° 1.656/2001 
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Grão-

Mogol, com sede no Município de Grão-Mogol 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de 

Paulo de Grão-Mogol, com sede no Município de Grão-Mogol. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.713/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.713/2001, de autoria do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, que declara de utilidade pública os Termos de Gongo e 
Moçambique de N. S. do Rosário e S. Benedito de Araxá e 
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Moçambique Abre Aula e Gongo Branco de S. Benedito, com 
sede no Município de Araxá, 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. 713/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Ternos de Gongo e 

Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Araxá 
e Moçambique Abre Aula e Gongo Branco de São Benedito, com sede 
no Município de Araxá. 

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

Gongo e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 
de Araxá e Moçambique Abre Aula e Gongo Branco de São Benedito, 
com sede no Município de Araxá. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins, relator - Antônio 

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

1.799/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.799/2001, de autoria do Deputado José Milton, 
que declara de utilidade pública o Asilo Dona Alzira Ribeiro, com sede 
no Município de Entre Rios 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° 1.799/2001 
Declara de utilidade pública o Asilo Dona Alzira Ribeiro, com sede 
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no Município de Entre Rios de Minas. 

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

Ribeiro, com sede no Município de Entre Rios 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, 13 de março de 2002. 
Agostinho Patrús, Presidente- Hely Tarqüínio, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.859/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.859/2001, de autoria do Deputado João Leite, 

que declara de utilidade pública a Creche Assistencial à Saúde da 
Criança de Alto Risco Nutricional - Creche Reviver, com sede no 
Município de Timóteo, 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 .859/2001 
Declara de utilidade pública a Creche Assistencial à Saúde da 

Criança de Alto Risco Nutricional - Creche Reviver, com sede no 
Município de Timóteo. 

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

Saúde da Criança de Alto Risco Nutricional - Creche Reviver, 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 Comissões, 13 de março de 2002. 
Agostinho Patrús, Presidente- Hely Tarqüínio, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.860/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1 .860/2001, de autoria do Deputado José 

Henrique, que declara de utilidade pública a Associação dos 

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



1146 
Moradores do Bairro Esplanada - AMBE -, com sede no 
Município de Belo Oriente, 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 .860/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

Esplanada - AMBE -, com sede no Município de Belo Oriente. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro Esplanada - AMBE -, com sede no Município de 
Belo Oriente. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
Agostinho Patrús, Presidente- João Leite, relator- Hely Tarqüínio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.864/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.864/2001, de autoria do Deputado Geraldo 

Rezende, que declara de utilidade pública a Associação dos 
Congados Moçambique Coroa de Ouro, com sede no Município de 
Canápolis, 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 .864/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados 

Moçambique Coroa de Ouro, com sede no Município de Canápolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Congados Moçambique Coroa de Ouro, com sede no Município de 
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
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Agostinho Patrús, Presidente" João Leite, relator- Hely Tarqüínio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.868/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.868/2001, de autoria do Deputado Sebastião 
Costa, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Divino, 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° 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° 1.868/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Divino, 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 Divino, 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, 13 de março de 2002. 
Agostinho Patrús, Presidente- João Leite, relator- Hely Tarqüínio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.870/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1 .870/2001, de autoria do Deputado lvair 

Nogueira, que declara de utilidade pública a Federação Mineira de 
Muay Thai Boxe Tailandês, com sede no Município de Juiz de Fora, 
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° 1.870/2001 
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Muay Thai 

Boxe-Tailandês, com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de 

Muay Thai Boxe-Tailandês, com sede no Município de Juiz de Fora. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 

Martins. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

O Sr. Presidente despachou, em 26/3/2002, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. 
Luzia Lopes, ocorrido em 21/3/2002, em Canaã.(- 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 Prefeito Municipal de Cabo Frio por 

acolher calorosamente os mineiros (Requerimento n° 3.100/2002, do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior); 

de congratulações com o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais - BDMG -, pelos 40 anos de sua existência (Requerimento no 
3.114/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Comando do 20° Batalhão de Polícia 
Militar, em Pouso Alegre, extensivo à 68 Região da Polícia Militar, 
pelos relevantes serviços prestados (Requerimento no 3.160/2002, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Universidade Vale do Rio Verde, de Três 
Corações, pela implantação de "campus" em Betim (Requerimento no 
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3.187/2002, do Deputado Pinduca Ferreira); 

de congratulações com o Sr. José Magalhães Filho, pelos relevantes 
serviços prestados a Barbacena, na área esportiva (Requerimento n° 
3.191/2002, do Deputado Edson Rezende); 

de congratulações com o Sr. Vandir Dias de Moura, pelos relevantes 
serviços prestados a Barbacena, na área esportiva (Requerimento no 
3.192/2002, do Deputado Edson Rezende); 

de congratulações com o Sr. Júlio Tadeu Antunes Valério, pelos 
relevantes serviços prestados a Barbacena, na área esportiva 
(Requerimento no 3.193/2002, do Deputado Edson Rezende); 

de congratulações com a PUC-MG, pelo lançamento da revista 
"PUC Minas e a Sociedade" (Requerimento no 3.215/2002, da 
Comissão de Educação). 
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308,517,526,546,612,653,864 

~-----------~------------~ 
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Comissão de Redação- 50, 51, 52, 53, 54, 55, 236, 463, 464, 

465,466,467,468,469,470,471,472,473,533,534,537,568,569, 

590,591,592,867,908,909,974,1142,1143,1144,1145,1146, 

1147 

Comissão de Saúde- 234, 246, 449, 546, 586, 588, 610, 667, 870, 

906, 1077 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social- 47, 108, 

243,455,587,666,668,669,671,777,778,779,780,878,879,880, 

881,899,1129,1131 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas- 34, 81, 

100,214,280,512,750,862,863 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio- 102, 515, 1050 




